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 יי ס ע
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 קיט סילַאנרושז

 ע ד ע ר

 שזַאטרַאּפער

 קינַארכ

 .םירבחמ 159 ןופ

 ל+ לצ דא

 עיגַאלַאטנַא ןַא

 ןדי רעװעשרַאװ ןופ דנַאברַאפ ןופ ןבעגעגסיורא

 1966 -- דבכשת'ה לאערטנָאמ ןיאה



 לטע צ-ךוז

 ןטייז

 דנאבראפ ןופ טרָאװ א . 5

 ןדיי רעוועשראוו ןופ דנאבראפ ןופ המישר -- 8
 (טעטימָאק-ךוב ןוא גנוטלאווראפ ,עוויטוקעזקע)

 "לינאבאר, ןופ דיל סָאד - .- 0

 עיצקאדער ןופ המדקה -- .- 3

 עיגָאלָאטנַא רעד ןופ ןכות רעד :- .- 9

 ןרָאי ,ןוויטָאמ ,סעמעט טול ןכות רעד *- -- 6

 םירבחמ 129 ןופ ןגארטייב יד -- 822 זיב .- .. 33

 רעטעלב-רוכזי 6 יי יי

 ןדיי ןרָאי 525 ןופ קינָארכ ַא וצ םיקרּפ ישאר -- סיוא ןרָאי -- ןייא ןרָאי .-+ .3
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 דנַאברַאפ רעלָאערטנָאמ ןופ טרָאװ ַא

 ןדיי רעוװעשרַאװ ןופ

 ל+ דא לא

 -ייעַאב רעזדנוא ןגָארטוצוצ הנווכ רעקילייה רעד טילב
 רוטַארעטיל-קנעדעג ןוא -- רוכזי רעד וצ קלח םענעד
 ןזעיליוּפ -- ןברוח ןטירד ןיא -- סענעטינשרַאפ םעד ךָאנ
 טנעָאנ ןופ ךוב עקיזָאד סָאד סױרַא רימ ןבעג ,םוטנדיי
 עקילָאמַא סָאד, ךיז טפוו סע ןטיז 900 וצ
 ,גנולייצרעד ,ךיל ןשידיי ןיא - עשרַאוועשידיי
 שזַאטרַאּפער ,עטכישעג ,קיטסיצילבופ ,ייסע ,עמַארד
 ,"קינַארכ ןוא

 -ןַא רעזדתא -- -- םע יתבר ריעה דדב הבשי הכיא

 םעד טשינ -- ךרד םענעגיײא ןַא ףױא טייג עיגָאלָאט

 טרעיינ ןוא ,קורדסיוא םוצ ןעגנערב יז לױװ ,"ריעה דדב;

 רעד ןופ לגיפש ןקידעבעל סםעניא ."םע יתבר, םעד

 -רָאי ַא ופ ףױלרַאפ ןיא ,עּפָאריײא ןיא הליהק רעטסערג

 -ינשרַאפ סָאד ןָא רעלעקנוט ךָאנ ךיז טעז ,טרעדנוה

 .ָאטשעינ רעמ זיא סָאװ ,עשרַאװ ןשידיי ופ םינפ ענעט

 יד ךיא יוזא ,עטצענערגַאב ןענעז ןעלטימ ערעזדנוא
 רעזדנוא ןופ ןעיירעקורד עשידיי יד ןיא ןעלטימ עשינכעט
 --ןרָאי ירד טעמכ -- גנַאל יוזא טָאה רַאפרעד .טָאטש
 רעבירעד ,ךוב םעד ןופ ןכַאמ-קיטרַאפ סָאד טרעיודעג
 -ײטּפָא -רעדליב ַא ןסילשנייא טנעקעג טשינ רימ ןבָאה
 | .הליחמ רַאפרעד ןטעב רימ .גנול

 ערעדנַא עלַא ךיוא יו ,םירבח ערעזדנוא ןבעג וצ ידכ
 ןדיי עשיליױפ רעװעשרַאוו-טשינ ךיוא ןוא ,רעװעשרַאוװ
 -ווא ןופ רעטעלב יד ףיוא ןענָאמרעד וצ טייקכעלגעמ יד
 ,ענעמוקעגמוא עטנעָאנ ערעיײט ןופ ןעמענ יד ךוב רעזד
 ..גנולייטּפָא-רוכזי ַא ןסָאלשעגנייא רימ ןבָאה

 גנוריזילַאער רעד ייב רעוט-טימ עלַא ןעקנַאד רימ

 .עיגָאלָאטנַא רעקיזָאד רעד ןופ

 ןופ טלַאהניא ןוא רעטקַארַאכ םעד ץעװ רעױנעג
 -ןעמַאװצ םעד ןופ המחקה רעד ןיא -- ךוב רעזדנוא
 ,רעלעטש

 רעציזרָאפ -- דלעפלעגיא עבַא
 רַאטערקעס --- ןַאמסיז דוד
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 1943 רָאי ןיא עגָאגַאניס רעקצַאמָאלט רעד ןופ תוברוח יד



 טָאה עשרַאוװ ןעוו 1878 רָאי ןיא עקצַאמָאלט ףיוא עגָאגַאניס יד

 תוספנ עשידיי טנזיוט -טרעדנוה טלייצעג

: 

 קייאא
 יי

} 

7 

 22 א,

 4 ר
/ 

4 

7 
 + י 22

+ 

26 

 / הא
-- 5 2 

2 4 

 עי" : =

4 

| 

 . : זיי

/ 

4 2 , 4 2
 

 א
4 

 עי : : טא / 5 יט הר צ לוד טא א ווא 2 22 שי

 טל

 אי אי
 צאל

 2 155 22 == ִו : 22 2
 י קד 6, שי יו

 העי עז
. 

4 
5 

. 

 -----םע יתברו

 - -- - תונידמב יתרש



 דנאבראפ רעלאערטנאונ

 ןופ

 ןדיי רעוועשראוו

 לצ ל+ צא

 ;עוויטוקעזקע

 ןַאמציװש םהרבא
 רעציזרָאפ-ןרע

 דלעפלעגיא עבַא
 רעציזרָאפ

 ןַאמצלַאה ןויצנב
 רעציזרָאפ-עציוו

 ןַאמסיז דוד
 רַאטערקעס

 ֹא ןרעּפלַאה שירעב

 רָאטַאזינַאגרָא רעשינכעט
 טעטימָאק-ךוב

 : ןַאמרעדיײנש לאוי

 דלעפנעגיוא דוד ער רעריסַאק

 ציג ןועעש גרעבנעטלַא ַאלעב
 : ןרעּפלַאה שירעב עיזיויד ר

 ןַאמצלָאה ןויצנב

 קישטוװָאלָאװ םהרבא קושטרַאב ַאננַא

 ןַאמסיז דוד | ּפעטסדלָאג עינעה

 קַאינעימעשז לטיג יב קענרַאג הרוּפצ

 רענווַאלס ףסוי יי ינרוג עלעפ

 גרעבלע הדוהי יי ַאקשורג לדנייש

 ןַאמּפערט לוַאּפ : רעציירג ןועמש

 קלַאפ לארשי | ןַאמשערד הילדג

 ןַאמרופ הימחנ 'ׂ ןײטשצלַאז השמ

 סעלייק ץרעה קַאינעימעשז לטיג

 ןַאמציוװש םהרבא רענווַאלס הרש

 ןַאמרעדיײנש לאוי | ןַאמרופ הימחנ

 ה"ע שזַאלגיפ אנער

 ץירבָאק עלעה
  ףילַאק הוח
 גרעבנעזייא לחר | קילורק עשטבָאט
 עיצקַאדער ןופ ןיראטערקעס - דלעפנעזָאר עלָאל

 שטיוַאר ךלמ
 רָאטקַאדער



 רעזדנו

 ,ךובלמַאז

 טלעטשעגפיונוצ

 םיבתכ ןופ

 ,םירבחמ 139 ןופ

 ןבעלפיוא לי

 הארמ יד

 ,עשרַאוװ ןשידיי ןקילַאמַא ןופ

 יד ןיא זיא סָאװ

 רָאי טרעדנוה עטצעל

 רעטסערג רעד ןעוװועג

 רעטסקידוועריר ןוא

 .עּפַארײא ןיא בוש" רעשידײ

 179 ןופ הריבה ריע יד - עשרַאװ

 .?ארשיב םאו ריע יד

 3 א לא

 ךובלמַאז סַא
 ןייז ךיוא לי

 ךוב :רוכזי ַא
 ןעמענ עקידעבעל קיבײא טימ
 םיגורה עקילייה יד ןופ
 עשרַאװ ןופ

 ,ןליוּפ ןיא תוליהק ערעדנַא ןוא
 .ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי יד ןיא

 52 ט2 =

 רעטעלב-רוכזי יד

 ךוב ם ע ד ןיא ןַא ךיז ןביה

 ,852 טז רעד ךָאנ

 טמוק רעטעלבירוכזי יד ךָאנ

 ןרַאי 525 ופ קינָארכ יד

 .עשרַאװ ןיא בוש ןשידײ ךופ



 עסיורג ןייק ןופ ללכ ךרדב טָאה עשרַא וו

 ןלַאפנָא ןטילעג טשינ ןעמָארגָאּפ עקיטולב

 ןיק טשינ רעבָא ,ָאי -- ןעיירעביור ,תוגירה

 ןשיסור-שיניארקוא ןטיול ןעמָארגָאּפ עסיורג

 רעסיורג רעקיצנייא ,רעטשרע רעד .,רעגייטש

 רעבמעצעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא םָארגָאּפ-ביור

 -סקלָאפ ַא טָאה שינעעשעג רעד ךד ָא) ,1

 ,"קינָאבַאר ןופ דיל סָאד,, הניק ַא ןבירשעג רבחמ

 סָאד רימ ןריצודָארּפער 12 ןוא 11 ןטייז יד ףיוא

 ,הניק-סקלָאפ רעד ןופ המדקח יד ןוא טַאלב-רעש

 טפור -- ןרָאי 60 רעביא ,רעבירַא תורוד רעביא

 קחצי טימ "קינָאבַאר ןופ דיל סָאד,, רעביא ךיז

 ןופ דיל סָאד , הניק --- ד"יה -- סנָאסלענעצַאק

 ...?קלָאפ ןשידי ןט ע ג ר ה עג סיוא
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 ְךאָנ דְנּוא אָׂשְראַַו ןיִא טאָה סֶע סאוָו ןעֶכאַז עֶלֶא טִמ
 ןָּבאָה ןעֶטְסיִואָלְסְנאַּפ איִד ןַעַו תעב ,טְריִסאַּפְפ טעֶטְׁש

 ; טרעגירעג

 םרענעלרעּפ סעד יב יי םוהטנעגייא
 ןעטלאהעבראפ דריוו קְוָרדְכאַנ



 ה מ ד ק ה

 א
 ןייֵרַא קּורְד איָד ןיִא קְרעֶוו ןייֵמ ּביִנ ךיִא

 ְּבייַרְׂש םורַא ךיטייד ְךיִא אוט םעֶנִייִמ ןעֶמאָנ םעֶד

 :ןיַפ ליפ רעֶייז ןְהּוטעג ןָא- ץְנּוא ְךיִבעָג טאָה ןעֶמ
 ןְבייֵרְמְרעֶפ דְנאַל םעֶד ןּופ לאו ראָנ ץְנּוא םאָה ןעֶב

8. 
 ןעֶראָצ רעֶד טְליִטְשעֶג טאָג וצ טְּביולעֶג ןוש 9 יז טאָה סע
 ריִמ ןְּבאָה ץיִלְנְמּוא .םָאָד גנוקְנעֶדנַא םֶעָד ףיוא רונ

 ריִלֵא טְסאַֿפְרעּפ

 ןעֶראוָויִג טְשיִנ ּוצ ֹויִא טְרעֶלְקִג ןְּבאָה ייֵז סאוָו
 םש" ןייֵק ןייז ִיִנ ןש טעוו סע םאָד ןעֶפאָה ריִמ נוא

 רּויַא ףיוא ץֶכעֶלְׁש

 ג |
 לְהעק רעֶזְנּוא ןּופ ןעַיישעג איד ןגנאגג זיִא טאָנ ראפ
 רֶנייֵלְרְַא ץְנּוא .טְקישָנ גוא תֹונָמ ר םֶד טְקעוֶו רֶד רע טאָה

 "ױ

 ךאז ץנֶעֶלאַפרעפןייֵא זיִא ןעווג זיִא סאוָו סאָד

 טרעֶטְׁשִג ןעֶראָוְג םעֶד ָךרּוד דיִא .הָסָנְרַפ איד
 ְךילְנ- יַאְרווּב זיִא ועֶסייֲהְנ וזַא טאָה .היָּב טאָנ

 טְעֶׂשַבןעֶוגוזַא נא םִמָשֲתומ קיְִנְמּוא אָרזָא.אָמתְִמ
 היא
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 יט ר ר א א א ר יי

 9 המדק ה :

 טי. 0 סט .,ייסס .,י9ס .,י"סס 7 ער עא

 קי 2

 ךָאנ -- ףוס לכ ףוס רימ ןעגנַאלרעד המשנ רעד ןיא גנובעלרעביא רעפיט ַא 08
 ןופ ןייז רע געמ .רענעייל ןשידיי םעד ךוב עקיזָאד סָאד --- גנוטיירגוצ ןרָאי עכעלטע
 טימ עיגָאלָאטנַא רעזדנוא ןפור רימ .לארשי תוצופת ערעדנַא לכ ןופ רעדָא ,עשרַאװ
 רעד יב עש רַאוו עשידיי עק"ײל ָא מַא ס ָא ד ףעמָאנ ןכעלגנעל ַא
 ,ןַאמָאר ,גנולייצרעד ,עמַארד ,עמעָאּפ ,עדַאלַאב ,דיל ןיא ןברוח ןטירד ןופ לעווש
 ,קיטסיצילבוּפ ,ייסע .,תונורכז ,עטכישעג ,דיל-סקלָאפ ,לטרעווכיילג ,עקסערָאמוה
 | ,קינָארכ ,שזַאטרָאּפער ,עדער ,קיטסילַאנרושז

 ;רעכיב-רוכזי יד יו ,קידשרעדנַא -- ןעניז ןסיוועג ַא ןיא --- זיא ךוב רעזדנוא
 לסיבַא אליממ ךיוא טניימ שירענָאיּפ ןוא ,שירענָאיּפ -- טניימ קידשרעדנַא ןוא
 . . .ןעשזדנָאלב

 טכוזעג קורדסיוא ןשירארעטיל ןופ םינימ 17 עטנכערעגסיוא ןביוא יד ןבָאה רימ
 ןגָארטײב רימ ןבָאה עיגָאלָאטנַא רעד ןיא ןעמונעגנײרַא .םירבחמ 300 ךרע ןַא ייב
 ללכב ןוא ןשירעלטסניק טכוזעג ךיוא רימ ןבָאה יאדווא .ןרָאטױא 139 זיולב ןופ
 טכוזעג רימ ןבָאה ייר רעטשרע רעד ןיא רעבָא ,ןכאז יד ןיא תוכיא ןשירארעטיל
 טפַאשקלָאפ עשידיי רעװעשרַאװ טכוזעג ןבָאה רימ .עשיטַאמעט רעװעשרַאװ סָאד
 "רַאװו רעד ןופ ןָאפ ןפיוא --- 1929 רָאי םעד זיב 1414 רָאי םעד טניז ןטייצ עלַא ןופ

 ריע יד ,עשרַאװ לייוו !טּפַאשדנַאל רעשידיי טרפב ןוא ללכב טּפַאשדנַאל רעוועש
 -גוהרָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא טָאה ,ךעלטעטש עשידיי עשיליופ יד יו טקנוּפ ,הריבה
 זיא ןדנוא לפיוו ףיוא .טּפַאשדנַאל עשידיי ןכָארּפשעגסיױא ןַא ןפַאשעג רעטרעד

 טשינ עשרַאװ ןיא לָאמנייק (רעדאב .ג) םירבחמ 129 יד ןופ רענייא רָאנ זיא טנַאקַאב
 רעייז רָאג רעדָא ,ןרָאי ןופ םוכס ַא טרָאד ,טלייוװעג טרָאד ןבָאה ערעדנַא עלַא ,ןעוועג
 ןרָאװעג ןריובעג טרָאד רָאג רעדָא ,טניוװועג גנַאל ןבעל

 :טרעיינ ןוא שזַאטס רעכעלטפַאשנַאמסדנַאל רעד טשינ רעבָא טָאה טרידיצעד
 ןוא .עשרַאװ ןשידיי ןגעװ ן ב י ר ש ע ג רבחמ דעקידנפערטַאב רעד טָאה יצ
 -ןב ינולּפ סָאװ ,סע טמוק יו :ןרעדנוװ ךיז רענעייל רעמַאזקרעמפיוא ןַא טעוװ ױזַא

 רעבָא טעװ רע זַא .ָאטשינ קרעוו-למאז םעד ןיא זיא ,רעביירש רעטנאקאב א ,ינולּפ
 רע זיא ןַאמסדנַאל רעװעשרַאװ ַא זַא ,ןגייצרעביא ךיז רע טעװ ,ןקוקכָאנ רעיונעג
 לָאמניק רע טָאה עשרַאװ ן ג ע ו ו רעבָא -- וצרעד רעקידובכב ַא ןוא -- עקַאט
 .עשרַאװ ן'יא ןבירשעג זיולב טָאה רע ;ןבירשעג טשינ

 ריא טניפעג -- דיזמב טשינ לָאמנייק ,גגושב לָאמעלַא -- תוביס ײלרעלַא בילוצ
 .עשרַאוװו ןשידיי ןגעוו ןבירשעג אי ןבָאה סָאװ ,םירבחמ הרוש עצנַאג ַא טשינ ָאד



 4 ה מ ד ק ה

 ןבָאה רימ ןוא ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ רעביא ןפרָאװעצ ןענעז ןכַאז יד :הביס ןייא
 .טעּפש וצ ןיוש רעבָא ,ןענופעג רימ ןבָאה לָאמוצ .ןעניפעג טנעקעג טשינ טושּפ יז
 וצ ןעוועג ןכַאז יד ןענעז לָאמ שרעדנַא ןַא .טצעזעגסיוא ןעוועג ןיוש זיא ךוב סָאד

 רעזדנוא -- בגא -- ןוא .וו ,זַא ןוא .לָאמש וצ ךוב רעזדנוא ןופ ןעמער יד ןוא סיורג
 טשינ -- !סחו הלילח -- רעבָא ,ןימ ריא ןופ עטשרע יד זיא עיגָאלָאטנַא רעװעשרַאװ

 רעשידי רעד ןיא טירש עטשרע יד טשרע טכַאמ הלעמ לש עשרַאוװ .עטצעל יד
 -- סעיגָאלָאטנַא ןיא ןטכיררַאפ סעדווירק יד ןוא ןעמוק ןלעװ ערעדנַא .טייקיבייא

 --םילשורי -- עמעט יד יװ טקנוּפ .עקיטציא יד יו קימענרַאפ ױזַא לָאמ-סקעז

 ןעמענ סע טעוװ יוזא -- רעטנזױטרָאי ךָאנ -- טּפעשעגסױא טשינ ץלַא ךָאנ זיא

 ןּפעשוצסױא עשרַאוו עמעט יד רעטנזױטרָאי

 ולוכ ןענעז סָאװ ,םירבחמ טױמ םעלבָארּפ רעווש ַא טפָא טַאהעג רימ ןבָאה ךיוא
 גערב םייב עילַאװכ שטסנעש יד ביולק ןוא ייג .ןטייז רעטנזיוט ,רעטרעדנוה :עשרַאװ
 לטעלב ַא םיוק ןוא טבעלעג טרָאד גנַאל ןבעל ַא -- םירבחמ ערעדנַא ...םי ןופ

 .ןעקנוזרַאפ ןשינעפיט יד ןיא לרעּפ ַא ןיפעג יג .ןבירשעג עשרַאװ ןגעוו טרָאד ןוא ָאד

 ןסיוטשעגקירוצ טשינ רימ ןבָאה עיגָאלָאטנַא רעד רַאפ ןכַאז יד ןביולק םעניא

 ןבעל ןשידיי ןיא ןעגנוניישרעד עסיוועג ןצרַאה םוצ טקירדעגוצ סרעדנוזַאב טשינ ןוא

 ןלעװ רימ .רעייט ןעוועג זדנוא זיא שירעװעשרַאװ ןוא שידיי סָאװ ,ץלַא .עשראוו ןיא
 ,ןטייז-טכיל יד יוװ יוזא טקנוּפ ןטייז-ןטָאש יד זַא ,ןגָאז וצ ןגעוורעד ךיז

 יד ןיא טסייג ןשיטעגָאלָאּפַא םעד ןווויכב טכוזעג טשינ ןבָאה רימ יוז טקנוּפ

 -"ירק סָאד ןטימעגסיוא טשינ ןוויכב ךיוא רימ ןבָאה יוזא ,ןגַארטײב ענעמונעגניירַא
 סע זַא ,ױזַא ןיוש זיא דליב קידתמא ןַא ןופ עבט יד .עשיטסַאקרַאס וליפא ןוא עשיט
 יו טקנוּפ .ןרעוװ רעטלוב ןלָאז ןטייז עקיטכיל יד ידכ ,סנטָאש ןבָאה ךיוא זומ
 וא םעלַא ןיא ץלַא רָאנ ,עקילייה ןופ בושיי ַא ןעוועג טשינ עשרַאװ זיא ,םילשורי

 .בושיי רעקילייה ַא :לכה ךסב

 זיא עשרַאװ -- םוטנדיי ןשיעּפָאריײא-חרזמ ןופ חומ רעד ןעוועג זיא ענליוו ביוא
 ,ץרַאה סָאד ןעוועג

 ןופ לעוש רעד זיב עשרַאו עשידיי עקילָאמַא סָאד,, עמעט יד זַא ,ןעניימ רימ

 ןופ םנייא טלײטעגּפָא ןיטולחל ןענעז "עשראוו-ןברוח ןוא -- ןברק,, ןוא -- "ןברוח

 זדנוא טלָאװ סע ..גניליווצ רעמַאיס ַא יװ ןסקאוועגפיונוצ ןענעז ייז שטָאכ ,ןרעדנַא
 עיגָאלָאטנַא ןַא .ןייז ריבסמ ןעמונעג ָאד סע ןטלָאװ רימ ןעוו ,טריפעגקעווַא טייוו וצ
 ןוא ףרַאד ("ןברק, טרָאװ סָאד רעטנוא ןכיירטש רימ) *?עשרַאװ ןברק ןוא ןברוח.
 .ףייר טשינ ךָאנ זיא טייצ יד .ןעמוק טשרע טעװ ןוא זומ

 לא יא דא

 עקימענרַאפ:טיירב ןוא עלַאטנעמַאדנופ ריפ טנַאקַאב טציא זיב ןענעז זדנוא

 ןיא ןעמענ רימ) .ןטייצ על ַא ןופ עשרַאװ עשידיי סָאד זיא עמעט רעייז סָאװ ,קרעוו

 ןענעז טא (ןברוח רקיעב זיא עמעט רעייז סָאװ ,קרעוו ןײרַא טשינ המישר רעד

 | :ןלוטיט ערעייז

 קחצי ךרועה -- השראו -- ןושאר ךרכ -- תויולג לש הידפולקיצנא

 ,םידומע 814 ,1952 ביבא לת ,םילשורי -- םיובנירג
 .ביבא לת ,דבוע-םע תואצוח .1942-71414--ה ש רו ידוה יי תודלות

 ,ןוסניול םהרבא :רבחמ .ןטייז 416 .ג'ישת



 ןביוהנָא יד ןופ -- 1 דנאב -- עשרַאוו ןיא ןדיי ןופ עטכנישעג

 ןזיב 1831 ןופ -- 2 דנַאב ,ןטייז 352 ,1941 קרָאי וינ ,אוויי ,1821 דנַאטשפיוא ןזיב

 זיב 1862 ןופ -- 3 דנַאב ,ןטייז 214 ,1948 ,קרָאי וינ ,אוויי ,1863 דנַאטשפיוא
 .יקצַאש בקעי ר"ד רבחמ .ןטייז 460 .1952 קרָאי וינ ,אוויי ,6

 -טײלסדנַאל םעד ןופ ןבעגעגסױרַא ,דנַאב רעטשרע -- עשרַאוו סקנפ
 "ער ,םידומע 1352 5 סערייא סָאנעוב .עניטנעגרַא ןיא עשרַאוו ןופ ןייארַאפ

 ,סקַאז .מ ,יקסנימַאק .ש ,ןײטשקילַאק .ג ,ןיקַאז לטָאמ ,ץַאק עיניּפ :עיצקַאד
 ןסילש --- יקצַאש בקעי ר"ד רעקירָאטסיה םעד ןופ רעכיב יד ןופ םַאנסיוא ןטימ

 היה .ןברוח ןופ ןרָאי יד ךיוא ןייא קרעוװ יד

 יא לא רצ

 ריא ןבָאה טעװ עיגָאלָאטנַא רעזדנוא זַא ,רימ ןפָאה טימעג ןיא רעטיצ ַא טימ
 ןוא טפאשטנעק ןופ רעכיב עטנָאמרעד יד ןופ יײר רעד ןיא טא םענעדײשַאב
 .עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעקירעיטנזױטרָאי-בלַאה רעד ןופ טפַאשביל

 ןיא ענעבירשעג קרעוװ עיגָאלָאטנַא רעד ןיא ןעמונעגניירַא ללכ ךרדב ןבָאה רימ
 -ַאב ללכה ןמ יאצוי עטלייצעג עכעלטע .ןדיי רעװעשרַאװ יד ןופ ןושל םעד ,שידיי

 ערעדנַא ןיא ענעבירשעג ,ןגָארטיײב גנולמַאז רעד ןיא ןעמעננײרַא .ללכ םעד ןקיטעטש
 יזא יד טלּפָאטרַאפ שטָאכ טלָאװ --- אמגודל שטייד ,שיליוּפ ,שיערבעה --- תונושל

 .ךוב רעזדנוא ןופ ןעמער עטיירב ךיוא

 וצ עיגָאלָאטנַא רעזדנוא ןופ רענעייל םענופ עיצַאטנעירָא רערעגנירג ַא בילוצ

 םיא סָאװ ,עשרַאװ ןיא ןדיי ןופ ןרָאי ןוא ןוויטָאמ ,סעמעט ענעי ףיוא ןכַאז ןעניפעג
 לטעצ-ךוז םענײמעגלַא םעד ץוח -- ןבעגעגוצ רימ ןבָאה -- לעיצעּפס ןריסערעטניא
 -- רענעייל ַא טעװ ,ןרָאי ,סעמעט ,ןוויטָאמ טיול טלייטעגנייא ,לטעצ-ךוז ַא ךיוא --
 רעשידיי רעד ןיא טלגיּפשעגּפָא ךיז ןבָאה סע יוזאיוו ןסיוו ןלעוו --- ןגָאז רימָאל
 רעדָא -- ןטריוװ-זיוה ןופ ןטלַאטשעג יד ןוא ףייה עשיטסירעטקַארַאכ יד רוטַארעטיל
 ןופ ףליה רעד טימ ןוא גנירג רע טעװ --- טקעלַאיד רעװעשרַאװ ןיא ?ןטערַאװ;
 ;ופ ןגַארטייב יד ןיא ןכוז טעװ רע ביוא ,ןעניפעג ןענעק -- לטעצ-ךוז-סעמעט םעד
 עקיזָאד יד .יקסווָאנַאגַאק ,ינמעשט ,םיובלעטייט ,רעגניז ,ןײשנָאז ,רעפָאה ,ושָאטַאּפָא

 .ןויטָאמ ןוא סעמעט טרעדנוה ןבלַאה ַא טלַאהטנַא המישר

 יילרעקיצפופ יד ןשיווצ זַא ,ןקרעמַאב רעכיז טעװ רענעייל רעמַאזקרעמפיוא רעד
 -מערָא ןטָארטרַאפ ןטסיימ םוצ יירד ןענעז ךוב רעזדנוא ןופ סעמעט ןוא ןוװיטָאמ
 סָאד .ץרּפ שובייל קחצי -- קרעמ ןוא רעצעלּפ ,ךעלסעג ,ןסַאג -- טיונ ןוא טפַאש

 םוצ ןבָאה סעמעט עקיזָאד יד .ךעלריטַאנ רָאנ זיא סָאד ,גנושַאררעביא ןייק טשינ זיא
 ךעלריטַאנ ץנַאג ןבָאה ןוא רעביירש ןשידיי רעװעשרַאװ םוצ טרילעּפַא ןטסקרַאטש
 47 ײלרעלַא רַאפ טרָא גונעג ןבילבעג ךָאנ זיא סע רעבָא .ןָא-ןביוא םעד ןעמונרַאפ

 | | .ןוויטָאמ ערעדנַא

 םעד ןיא ללכב עיצַאטנעירָא ,רעקידרקיע תמאב ןוא ,רערעגנירג ַא בילוצ ןוא

 טנזױטרָאי בלַאה ַא,, ןינע ןשיגַארט רעדנימ טשינ ןוא ןשיטעטַאּפ-שיטסַאטנַאפ ןצנַאג
 םיקרּפ ישאר טלעטשעגנעמַאזוצ ןוא ןגָארטעגנעמַאזוצ רימ ןבָאה ?עשרַאװ ןיא ןדיי
 ןופ הריבה ריע רעד ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד ןופ ןרָאי 525 ןופ קינָארכ א וצ
 .םירבחמ ףניפ ןופ קרעוװ יד ןופ טריליּפמָאק קינָארכ יד ןבָאה רימ .ןליוּפ



 16 אט טאב | המ ד קה

 -רַאפ קלָאפ-טלעװ רעזדנוא ןופ עטכישעג רעד ןופ עשרַאװ לטיּפַאק סָאד ביוא
 158 יד ןיא ןיּפנא ריעזב ָאד רע זיא -- סָאטַאּפ ןשיגַארט ןוא טייקנביוהרעד טגָאמ

 ןופ -- 1929-1414 ןרָאי 525 יד ןופ סיוא-ןרָאי -- ןייא-ןרָאי יד ןופ סעטַאד
 רעד טָא ןיא .עשראוו ןיא ןדיי יד ןופ םירוסי ,ףמאק ,גנערטשנָא ןופ טייק רעד
 טימ ןריסלוּפ סָאװ ,ןרעפיצ רעבָא ,ןרעפיצ ךסַא רעייז ָאד ןענעז רערעזדנוא קינָארכ

 ,טולב-רעריטרַאמ ןוא םישודק ,טפָא וצ ,טפָא ןוא --- טולב ןקידעבעל

 ןיא טקריוװעג ןבָאה סָאװ ,עכעלרעלקרעד ,ענרעטכינ תוביס ָאד ןענעז יאדווא
 ךיז לָאז עשרַאו הריבה ריע רעד ןיא בושיי רעד זַא ,רעטרעדנוהרָאי ןופ ףיולרַאפ

 טשינ ןוא .עּפָארײא ןיא רעטסשימַאניד ןוא רעטסערג רעד ןרעוו ןוא ןסקאוועצ
 אמגוד ןייא זיולב .זיא ןוא ןעוועג עטכישעג רעשידיי רעד ןיא יוזא סע זיא לָאמניײיא
 תוביס ןזעוועג ןענעז יאדווא .קרָאי-וינ -- ןרָאי 80 עטצעל יד ןופ ןוא --- ןפורוצנָא
 ללכב ןוא .עזעיגילטר ךיוא ןוא עשיטילָאּפ תוביס ,עלערוטלוק תוביס ,עשימָאנָאקע

 ,טעטש עסיורג ןיא ןסַאמ עסיורג ןיא ךיז ןרירטנעצנָאק וצ ןדיי ייב ץנעדנעט יד

 ?!טסייװ רעוו -- רעכעלטעג ַא רשפא ןוא -- רעשינָאמעד ַא סעּפע ךיוא רעבָא
 ךסַא ךיוא ןוא ,ןליױּפ ןופ ןדיי טרַאּפשעג רדסכ ןוא רדסכ טָאה חוכ -- !?טסייוו רעוו
 עטספיט עלַא ןגעק ,תונכס עלַא ןגעק !עשרַאװ ןייק ,עּפָאריײא ןופ רעדנעל ערעדנַא
 ,םי ַא ןיא טייקרעכיז ןופ לזדניא רעד ןעוועג טלָאװ עשרַאװ יוװ יוזא טָא .ןעמוהת
 ,םוקמוא ןוא האנש טימ טנערב סָאוװ

 -ייהרַאפ ןוא רעטסערג סנלױּפ -- שטיוועיקצימ םַאדַא טָאה 1842 רָאי ןיא
 טשינ ...:טגָאזעג ענובירט-סטעטיזרעווינוא ןַא ןופ זירַאּפ ןיא -- רעטכיד רעטקיל
 קלָאפ עשידיי סָאד טָא טציז ,החגשה רעכעלטעג רעד ןופ ןיד קסּפ ןרעדנוזַאב ַא ןָא

 טימ ןדנוברַאפ גנע יוזא תולרוג ענייז ןענעז סע ןוא ןליוּפ ןיא רעטרעדנוהרָאי טניז
 ,קלָאפ ןשיליוּפ ןופ לרוג םעד

 ןעמוקעגרָאפ ןזיא -- 1942 גנילירפ ןיא -- רעטעּפש רָאי טרעדנוה טקנוּפ
 ןשידיי ןופ טקַא רעשיָארעה רעטצעל רעד .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא רעד

 ןדנוברַאפ גנע יוזא ןענעז תולרוג ענייז, סָאװ ,דרע סנלױוּפ ןופ רעטנעצ ןיא קלָאפ
 ."קלָאפ ןשיליוּפ ןופ לרוג םעד טימ

 דא ד+ ר

 !ןעגנירדכרוד ךיד ןעק רעװ -- החגשה עכעלטעג

 טעברַא רעד ןופ הליענ רעד ייב זדנוא ןזָאלרַאפ רעטרעוו ענעגייא ערעזדנוא

 טימ ןוא ןטעָאּפ עשידיי ןופ תורוש ןעיילסיוא רימ ןלעוװ .עיגָאלָאטנַא רעד םורַא
 | ,המדקה יד טָא ןסילש ייז

 :קיווייל .ה ןופ תורוש ןענעז טָא

 עאיימ טששינ ךיז טייז ,ןדיי ,דלַאווג
 ןדיי רעװעשרַאוו יד ןפורעג ןבָאה וזַא
 .דנַאטשפיוא ןקיאָאד-טינ רעייז ןיא
 | ,ןפורעג ןבָאה ייז
 .ןבירשעג רעטרעוו יד ןבָאה ייז
 ןעגנַאהעצ טפירשפיוא יד ןבָאה יז
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 --םישרדמ יתב ןיא ,ןפיוה ןיא ,רעזייה ןיא
 :טָאבעג ןטפלע ןַא טָאבעג ןעצ יד וצ

 !עאיימ טשינ ךיז טייז ,ןדיי ,דלַאווג |
 :ןילטייצ ןרהא ןופ רעטרעוװ ןענעז טָא ןוא

 ,רעדיו טשינ ןעמ טוב עשרַאוװ ןיימ
 .טרעטשעצ קיביײא טביילב עשרַאוװו ןיימ
 .טרַאקדנַאל יד טגָאז -- !טשינ יז ןעק ךיא --
 .דרע יד ריא ןופ טשינ טסייו סע

 ;וָאקינרעיּפַאּפ ףסוי ןופ ףָארטס ַא ןוא

 ,ןדיי ןָא -- -- עשרַאװ ןדיי ןָא עשרַאװ
 ,גנוגער ןייק טשינ טיג סָאװ ,ןבעל ַא יװ זיא
 ,רעמייב ענעלַאפעג ןופ דלַאװ ַא יו זיא
 .גנוגעווַאב ןָא ,טױט טגיל סָאװ ,םי ַא יװזיא

 :רעוועקצוס םהדבא ןופ תורוש ריפ ןוא

 ,געווכלימ ַא טייג עשרַאוו רעביא

 ,רעכיילב ןייק טשינ ,רעליטש ןייק טשינ

 -- ,געווכלימ רעד רָאג ןיא טולב סא רָאנ

 ,רכז ַא טָאטשנדלעה רעד ןופ

 1966 לירּפָא ,לָאערטנָאמ

 שטיווַאר ךלמ

 :ןתולצנתה עשינכעט .ס 9

 ךרדב שטָאכ ,רעכעלטייהנייא טשינ רעד רַאפ גנוקידלושטנַא ןטעב רימ

 לייט רעסיורג ַא .עיגָאלָאטנַא רעזדנוא ןיא עיפַארגָאטרָא ,רענרעדָאמ ללכ

 טשינ רעבָא -- ןקורד ןרַאפ ןבירשעגרעביא ןרָאװעג זיא ןגַארטיײב יד ןופ

 ןופ ,רעכיב ײלרעלַא ןופ ןרָאװעג טקורדעג ןענעז ןלַאירעטַאמ יד ןוא .עלַא

 -טלעוו רעטשרע רעד רַאפ ןופ וליפא ,ןטייצ ײלרעלַא ןופ ,רעדנעל ײלרעלַא

 ,המחלמ

 ןענעז סָאװ ,סופדה יתועט יד רַאפ גנוקידלושטנַא ללכב ךיוא ןטעב רימ '

 סרענעייל ןוא סרעביירשישידיי יד רָאנ טשינ .ךוב םעד ןיא ןטלעז טשינ

 ...סרעצעז יד ךיוא טרעיינ ,ןרָאװעג רעטלע ןענעז

 ןיא ןרָאװעג טגײלעגנײרַא טשינ לָאמנייק ןלַאירעטַאמ יד ןענעז --- בגא
 -וטער טרָאד ןוא ָאד טרעיינ ןוא ,ליטס ןכעלטייהנייא ןַא ןופ לטעב-םודס ַא

 -עטקַארַאכ טפָא ,רבחמ ןופ ןושל עלעודיווידניא סָאד קידנזָאלרעביא ,טריש

 ,שירעװעשרַאו שיטסיר



 עשראוו ןיא ץַאלּפ-יקסנישַארק ףיוא ךעלגניי עשידיי
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 ןכות ר עד

 ט) ., 00 ,,י 90,848 ,,י0ס 00 ,,י9ס ,,י00ס .,,י0פ ,,יייסס 500 90 .י"סספ .,י""ס

 ןץי .2

 ..מרעדנוהרָאי רעבלַאה ַא יו רעמ ןוש -- -- -- ךאברעיוא םירפא

 ןט10 םוצ ץרּפ להוא םייב :גנונַאמרעד ַא -- -- -- -- ךַאברעױא לחר

 טיײצרַאי

 עשרַאוו ןיא ערָאיפעטנַאמ השמ -- "רשע רעד -- -- -- -- רעגנוא השנמ

 אנעריא = = = יז היה חי- ןַאמנזייא יבצ

 35 עיפילָאװָאנ :רַאזַאב םעד ףױא תבש-ברע ןַא -- =- -- -- טרעבלַא עשוהי

 עזערַאוװ ןיא = = == .טיייז חי יקַצילֶא ךורב

 = יז == == -- יקצילָא ךורב

 === היה יח שה שיח == ימלא ,א
 ידי ישי הרי .ייזיז יד ימלא .א

 == יהי יש יט שיח יז ימלא .א

 = יה טיי יז .טיייד זייי יקס"נַא .ש
 שי יי היי טיי ייד וטָאטַאּפָא ,י
 = טיי יי היי יש ושָאטַאּפָא .י
 = ייד ששה חשד די ושָאטַאּפָא ,י
 == == -- ַאקסוװעשיצרַא ַאעט
 == -- -- ַאקסוװעשיצרַא ַאעט
 יי יי = .ןי- == =- שא םולש
 = יי יד ישי ייד. שא םולש

 4 יי יד ישי ייד יי שא םולש

 = טיי חיי היי יי רעדאב םשרג

 -- == לקסנַאשָאטָאב בקעי

 = -- -- -- ןַאבַאלַאב ריאמ

 --- -- -- (קוסב) קָאסאב השמ

 עקיזעזד ןופ סעמַאמ יד טימ ןעמ טוט סָאװ
 ? עיווַאּפ ןוא

 בוטש ענעטלָאשרַאפ יד
 ןלַאעדיא ןופ סעזרעב
 יקצולירּפ חנ
 ראי ןטצעל ןייז ןיא ץרפ ןָאזעניד ןוא ץרפ
 עשרַאוו ןיא
 ןידה םוי
 ווָאבישזג ןפיוא
 סרעגרָאזרַאפ יד --- דליב עטניינ סָאד -- למירמ
 רעטַאעט ןייז טנָאמ ץרפ .ל .י
 1914 -- עשרַאװ
 יַאמ רעטשרע ןַא
 1926 -- עשרַאװ ןיא עדער-סגנונגעזעג
 רָאי ןיא עשרַאוו ןיא ןברַאטש ןדיי ייווצ

 םשה שודיק ףיוא ו"נש'ה
 םלוע תיב רעשנעג םעד ףױא ירדנ לכ ַא
 עוטיערבעה עטשרע יד ןדנירג וצ וװרּפ ַא

 עשרַאוו ןיא יירעקורד
 ווָאכָארג ןיא סָאש רעד

 "ןלױּפ, עמעָאּפ רעד ןופ ןטנעמגַארפ -- -- -- -- אשיירָאב םחנמ

 רוד םעד טימ -- -- -- -- אשיירָאב םחנמ

 רעביא רעדנוװ ןוא עשרַאװ ןייק עזייר יד -- -- -- -- סיוועשאב קחצי

 רעדנווו

 הבוג ַא רע ךיא -- -- -- -- סיוועשאב קחצי
 הרות תחמש === == == -- סיוועשאב קחצי
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 ןכות ר

 == == == -- ןיטשרוב לאכימ
 == -- -- קילאיב ןמחנ םייח

 == היי יח הי יה ָאקמיב לשיפ
 === -- == -- רענגרעב ץרעה
 === == == -- רענגרעב ץרעה
 -- -= ןייטשנרעב .וו יכדרמ
 -- -- -- -- ןָאזרעדָארב השמ

 -- -- ןײטשדלָאג דרַאנרעב
 === == -- -- טרעבליג המלש
 == == == -- יקסניליג המלש

 == == == == ןײטשטַאלג בקעי
 --- -- -- ןַאמסָארג רימידַאלוװ

 == == -- -- םיובנירג קחצי
 == == -- == ווָאנבוד ןועמש

 יי יי יד יי == ןָאזעניד בקעי
 א יי יא ןילבמעד .ב
 == == -- -- רעּפָאה לאיחי
 === = == -- רעפָאה לאיחי

 === == == -- ןייבשריה ץרּפ

 === == = == == רעלעה םניב
 === יי = == =- רעלעה םניב
 == תהיה יה == רעלעה םניב
 -- -- ןַאמלהָאוװו בייל הדוהי

 == =- -- יקסװַאשרַאװ רזוע
 -- -- -- ןַאמלואוו בייל ריד

 === == -- -- טרעכייוו לאכימ
 === --- =- --- ז ןַאמסייוו השמ

 -גרעבנסייוו לרעּפ
 גרעברעבליז

 == יה = יה == ןײשנָאז השמ
 = יי יי היי = ןײשנָאז השמ
 יי א קַאז םהרבא
 == == == == -- קַאז םהרבא
 7 יי .יייי יי קַאז םהרבא

 -- -- ןייטשרעבליז שינייב
 -- -- ןייטשרעבליז שינייב
 == == == == == רעגניז .י ,י
 = יה יד יח = רעגניז ,י ,י
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 ןעצ רעמונ סַאג עקסנאירַאמ יד
 ךָאנ ןָאזעניד בקעי וצ שידיי ןיא ווירב ַא

 הריטפ סע'ץרּפ
 -- -- -- רעצ ןיימ ,ןטייקנַאש עניימ
 טָארקנַאב
 סעטרבח
 ךעלטעלב-בוט-םוי רעוועשרַאוו סע'ץרּפ
 ןרעטש יד וצ
 רעלדנעה-לגייב ןוא רעקעב-לגייב
 ןָאטעג עילוה ַא
 עירָאטאנאס-םעדעמ יד
 ןילבול ןייק געוו ןפיוא -- עשרַאוװ ןיא
 גירק-טלעוו ןטשרע ןופ רָאי ןטשרע ןיא
 רענרעק השמ
 קלָאּפ רעשידיי ןייז ןוא ששטיוועלעסָאי קערעב
 יקסינַא .ש וצ ווירב ַא
 ..רעטַאעט ןיא לָאמ עטשרע סָאד
 קרַאמ רעד
 רוטקַאפונַאמ
 ןיימ ןופ טקַא רעטצעל רעד -- עשרַאװ

 עפורט-רעטַאעט
 םייה ןיימ עשטָאמס
 ךיז יצ ךיא
 גנַאג ןיימ
 סעקוועלַאנ רעוועשרַאוו יד
 טייג רעגנוה רעד
 רָאטקָאד רעד ןוא דיי רעד -- ןיוועל ןושרג ריד
 ""םשה שודיק ,, ס'שַא םולש ןופ גנוריפפיוא ןיימ
 לָאטיּפש ןשידיי ןיא ףָאהנעמאז קיוודול ריד

 גרעבנסייו .מ .י ןופ געט עטצעל יד
 "ךעלעדיי תבש-טוג,
 קעטָאילביב סרעלסערב
 סעקוועלַאנ
 היוול ס'גרעבמָאנ
 ןעמענ "טנעמָאמ, רעד ןוא "טנייה, רעד

 עזערַאוו ןייא

 לָאטיּפש ןיא
 רעטעברַא ןכעלטנגוי םוצ
 רדח ןיא
 ןזָאה



313 

281 

385 

689 

204 

3295 

1202 

200 

1212 

214 

215 

217 

2200 

222 

426 

231 

233 

240 

1243 
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 ןכות ר

 יי א א אה רעגניז .י .י

 טא א עא לבבורז בקעי

 -- -- -- שימלח יכדרמ

 יהי היי יה = ּפָאט לאומש
 -- -- -- רעלעקנוט רעד
 == == == --- ווָאקרוט טנומגיז
 -- -- -- וװַאקרוט סַאנָאי

 ווָאקרוט-גרעבדורג קחצי
 ווָאקרוט-גרעבדורג קחצי
 -- -- -- ווָאקרוט קרַאמ

 -- -- םיובלטייט םהרבא

 טא ראה ראאאאא א אהא קנורט צי ,

 -- -- -- ןַאמּפערט לואּפ
 טא ינמעשט ךלמ

 יי ינמעשט ךלמ
 = יה חיה יז יח ןהָאזשואי .ב

 == == -- יקסנידנָאל ,י .ש
 טיי יה .ךייה יחד ייד קאווטיל .א

 -- -- -- ןַאמחעל לאומש

 -- -- יקסניצשעל בקעי

 יקסווָאדָאלָאמ עידַאק
 יקסווָאדָאלָאמ עידַאק
 יקטוװָאדָאלָאמ עידַאק

 .סווובסאוייה יקסװָאדָאלַאמ עידַאק

 -- -- -- רעגנַאמ קיציא

 == -- -- םױױבטסַאמ לאוי

 -- -- יקסווערָאמ םהרבא

 = יי ישי יי הי שיקרַאמ ץרּפ

 == == -- ינודקומ .א ר'ד

 == == == -- -- ליזיימ לטיג
 יי ישי ייד ליזיימ ןמחנ

 הי הד יד יד - ךלימ בקעי
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 עזערַאוו ןיא ךיז טצעזַאב קסָאיפ ןופ סעטַאמ
 טַאר-הליהק רעוועשראוו ןיא
 -רוטלוק רעוועשרַאוו-זטידיי ןפיוא קילב ַא

 ילבפיוא
 עשרַאוו ןיא יַאמ ןטשרע ןַא ןיא
 רעפיוקרַאפ-סגנוטייצ רעד
 ""לוזש עשטייד , יד
 -רעדניק רעקיליה רעד ,קַאשטרַאק שונאי

 רעיצרעד
 לָאר-ןיורק ריא ןוא אקסנימַאק לחר רתסא
 / לָאר עטצעל יד
 :םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ קנַאב יד

 "יקסווָאטערעש .מ .ד,
 | 7 ענשטינַארג
 "ןליוּפ,, קרעוו ןקידנעבנביז ןופ ךעלטיּפַאק ןביז

 חיאנת עניימ -- עלהנח --- סעסעווירּפ יד
 הדירי -- "דניירפ,, רעד -- הנותח ןיימ --
 ףיױא געט-םערוטש -- סעווירפ תוכלמ ןופ
 13 עיקצַאמָאלט

 רעצינעשעזָאק עלערא 'ר
 ףיוה רעוועשרַאוו ַא ןיא הנותח ַא
 ףיױה סלורק רעקוועלַאנ ןיא
 .ןטתחתה ןדע ןג ןופ ןרעױט יד
 עצינעלַאפ -- ווָאפעזי -- רעדיווש -- קצָאווטַָא
 ָאווַארּפ יעה ,ָאוועל יעה
 1905 -- עשרַאװ ןיא דנוב רעד
 ןדָאזיּפע ייווצ
 ..טנורגּפָא ןופ דנַאר ןפיוא
 טסעג
 עמַאמ ַא
 (עיוק רעד
 עילאב ַא טימ השעמ ַא
 טיורב ןסייו ןופ עדַאלַאב יד
 דרוי ַא
 היוול סיקסינַא .ש
 ןטענָאס רעוועשרַאוו יירד
 םויזָאּפמיס-רעטַאעט רעסיורג רעד

 1910 רָאי ןיא
 "עזערַאוװ שידיי,, :ךוב סניײענַאז הששמ ןגעוו
 עערַאװ ןיא קילַאיב ןמחנ םייח
 םָארגָאּפ רעטשרע רעד ,ײקענובַאר,, רעד

 עזערַאוװ ןיא



 ע ד

459 

260 

261 

4603 

468 

4272 

478 

281 

282 

483 

485 

4293 

498 

500 

503 

504 

505 

511 

512 

515 

520 

529 

532 

536 

529 

539 

540 

542 

544 

545 

546 
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560 

563 

50 

515 

59 
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 ןכות ר

 == == -- -- קעטָאלמ לסָאי

 == -- -- -- קעטָאלמ לסָאי
 === == === חיה = =- ךאלמ .ל
 -- -- -- םעדעמ רימידַאלװ
 -- -- ץעיװָאלַאטעמ לשרעה
 -- -- -- ןָאסלעדנעמ המלש
 = שיש היי ישי = רידאנ השמ

 ---- גרעבמָאנ דוד שרעה
 -- -- גרעבמָאנ דוד שרעה

 -- -- גרעבמָאנ דוד שרעה
 -- -- גרעבמָאנ דוד שרעה
 == == == -- -- ןַאמלעדונ .מ

 -- -- -- ןַאמיינ השמ לאקזחי

 == == =- == וָאלָאקָאס םוחנ
 == -- -- רעוועקצוס םהרבא
 == = -- --- שטיוװָאלַאגעס .ז
 == == -- -- שטיװָאלַאגעס .ז

 -- -- -- יקציטאימעס םייח
 -- -- -- יקצאדרעס עטנעי
 -- -- -- רָאטקעּפס יכדרמ
 === == == -- גרעבלע הדוהי
 -- -- -- -- טָאימע לארשי
 = יי יה היי יי יח טאּפ בקעי

 -- -- -- ץַאנרעמָאּפ ןושרג
 == -- -- וָאקינרעיּפַאּפ ףסוי
 -- =- -- וָאקינרעיּפַאּפ ףסוי
 =- == -- וָאקינרעיּפַאּפ ףסוי
 -- -- -- וָאקינרעיּפַאּפ ףסוי

 -- -- -- וָאקינרעיּפַאּפ ףסוי
 == -- -- -- ןיקשַאטּפ םהרבא
 = = היי ייד יקסניּפ דוד

 === == -- -- וָאלרעּפ קחצי

 זי הייד יי יה = עלרעּפ עשוהי
 -- -- -- ץרּפ שובייל קחצי

 -- -- -- ץרּפ שובייל קחצי
 -- -- -- ץרּפ שובייל קחצי
 -- -- -- ץרּפ שובייל קחצי

 --- == -- -=- ץרּפ-סקַאל עזָאר
 היי היד יז היד ייד חד רָאלקלָאפ
 == -- -- ןייטשלעקניפ ָאעל

 == == -- -- רעסקַאלפ םחנמ
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 סַאג עלימ

 ןפור יד ןכליה'ס ןעוו
 לַאפּפָא :עמעָאּפ רעשיטַאמַארד רעד וצ גָאלָארּפ

 ןָאליווַאּפ רעטנעצ רעד
 לסחנּפ יר ,יבר ןיימ
 עשנרַאו ןיא ץרפ
 עזערַאװ ןיא טכַאנ-רידַאנ השמ יד

 טיט ס'צרפ
 ץרפ .ל .י ןופ היוול יד

 הבצמ-ץרּפ רעד ייב
 םינכש
 רעביירש-ןציוו *עקילָאמַא;
 סעקוועלַאנ

 רעוועקטיבז לאומש 'ר
 ץרפ ,ל י
 רעדיל ריפ
 עשרַאוו
 עזערַאוו
 עגַארפ יד
 רָאּפ עגנוי ַא
 ..יקנעב-ָאטעג
 החּפששמ רעד ןיא קעלפ ַא
 ...ָאשיצ

 ןקיוויל .ה ףױא טמענ עשרַאװ
 שיט סנטַאט םייב
 ןלַאטרַאוװק-רעטעברַא
 לסעג עטיוט סָאד
 ץץרּפ ןעזעג

 ןייז לָאז
 רעדניק-רעטעברַא
 טנייוועג לָאמַא ךָאד

 לצעק עשירַארעטיל סָאד ,יפיפ
 ירפ רעד ןיא רעגייז ַא ןיינ
 ךיילק-הּפוח ןדמערפ םייב

 גייווע עשטנָאב
 הלכ תסנכה
 טכַאנ-רדס ַא ךיוא

 ..גָאט רעטצעל רעד ,רָאי עטצעל סָאד
 ,ןוא.א ךעלטרעווכיילג ,ךעלטרעוו
 ןסַאג עשידיי רעוועשרַאו רעבירַא ןוא רעביא
 | 'יסערּפסקע רעזנוא,



 ןכות רעד

593 

603 

608 

14 

019 

625 

021 

030 

624 

038 

1 

045 

649 

031 

055 

7 

602 

0617 

676 

618 

619 

081 

081 

 ןעזָאר .י רעב |

 רעקנילפ דוד
 ---= --- --- -- -- ןַאמשירפ דוד
 ןינאצ יכדרמ
 -- -- -- ןילטייצ ןרהא

 -- -- -- ןילטייצ ןנחלא
 = היי חיה ייד היד ןילטייצ ןנחלא
 ןילטייצ ללה

 יקסווָאנאגאק םירפא
 --- --יקסווָאנאגאק םירפא

 יקסווָאנאגאק םירפא
 יקסווָאנאגאק םירפא

 -- -- ---יקסווָאנאגאק םירפא
 ןהָאק ,ל4.י

 ןַאדזַאק .ש .ח

 טאהושהאה שמוהאתס (םוועאה) ההמשאאה טומוומוופ

 == == == -- ענזיצַאק רעטלא

 == == == == ענזיצַאק רעטלא

 קַאשטרָאק שונאי

 רעשטוק .ב
 סינּפיק םחנמ

 ןַאמריק ףסוי
 ןַאמריק ףסוי

 == == == == סיײהּפַאנק השמ
 שטיװַאר ךלמ

 יי

 מומסס0 - סאוקשהסוה - טוועווה - מס04:44 האמת ;8

 םנאשמה הממואעמאפ שמוהאאממ םיטהמ םוחהטמ

 טאשםאאמ טסאטםואה ןאשאתאוו טאמסההאה םוטאוהאו

 -- -- גרעבנעזָאר המלש

 -- -- -- ןייטשטָאר לאומש

 -- -- -- טרָאּפָאּפַאר עשוהי

 -- -- ןייטשניבור ףסוי
 ןייטשניבור ףסוי
 --- --- -- -- ןייטשניבור ףסוי

 === == -- --- ןייטשניבור ףסוי
 ןייטשניבור ףסוי

 == =- -- -- ןייטשניבור ףסוי
 ןעזייר םחרבא
 ןעזייר םחרבא

 ןעזייר םהרבא
 ןעזייר םהרבא
 ןעזייר טהרבא

 ןעזייר םהרבא

004 

 שאאגוא6 ממש טאטשפטא
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 שטיוועיילַאקינ יילָאקינ שוריג
 --- תא ירה
 עשרַאוו ןששידיי ןקילָאמַא ןופ
 1912 ןיא עשרַאוװ
 זױה עשירַארעטיל סָאד
 דנארב רעד ברע
 "'ךַאנַאמלַא רעװעשרַאוו, רעזדנוא ןופ עעדיא יד
 עגַארּפ ןופ ישעבָאב יד
 ףייה עשידיי
 לסעג עקווַאטס
 | ןטרָאג רעשידיי רעד

 עטסישט ףיוא לָאטיּפש רעשידיי
 ןטנווַא
 ןריובעג טרעוו לוש-שידיי עכעלטלעוו יד

 עזערַאוו ןיא
 טָאטע-טלַא
 לדנַאוו-לדנַאה
 עינַאלָאק-רעמוז ףיוא טרָאפ ןעמ
 טױט סעצרפ טנייוַאב ששזאקשזָארד םהרבא
 טנעגַא ןסנָאנַא רעד
 רעגנוה
 | טיוט סרעטסעווש ןיימי
 לסעג-עלשזַאק םענופ עשטיג ןוא עלעדנייש
 ירד יד -- יקצובעשט ןוא עלעשרעה ,קירעשייה

 סרעביירש עשידיי רעוװעשרַאוו עטסמערָא
 "טמוק ךששמה,
 "דיי-םילהת,, םעד ןביירש ןָא טביוה שא םולש
 ל'צז ךאלמ עלהמלש יבר

 שטנעמ רעד ןרעטש לארשי
 סעקוועלַאנ יד ףיוא ןדליש
 עגַארּפ
 עקסווָאקלַאשרַאמ

 ןעיילַא רעמילַאזורעי
 עזטטָאמס ףיוא תבש
 עזעטָאמס ףיוא סטכַאנוצתבש
 סעקוועלַאנ
 לדנַאה-לדנַאה
 1910 עשרַאוו
 עזערַאוו
 | רעייג רעד
 המחלמ רעשינַאּפַאי-ששיסור רעד ןופ ןרָאי יד
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 ןסַאג עשידיי רעוועשרַאוו ןופ םילטלג-ןעמענ -- םולבלעגניר לאונמע ר"ד

 ןכות רעד

1 

 == -- -- -- ָאריּפאש דעמאל 38

 -- -- -- יקצאש בקעי ר"ד 2
 ---ןאמצראווש ריאמ ר"ד ברה 0

 = יי = יה == דייווש קּרַאמ 6
 יי יי יי דיי ר דייווש קרַאמ 7

 = טיי יח יה דייווש קרַאמ 1

 -- -- -- -- ןייטשלוש השמ 4

 -= -- -- -- ןייטשלוש השמ 5
 == == -- רעשטאימוש רתסא 7
 == == -- -- ןרעטש לארשי 9
 -= -- -- -- ןרעטש לארשי 0
 שי ייד הייד יי םכילע םולש 5

 הי יי היי ייד ייד םכילע םולש 9
 === == -= -- ןיוועלש ןימינב 1

 תהי זייי יה יי. ידי ייד ןמש .נ 0

 == -- -- -- רעּפַאנש רעב 6
 היי זייי יז יד יי רואינש ןמלז 8

 ---ןאמרעדיינש-ןימיש אנילַאה 0

 -- -- -- ןאמרעדיינש .ל .ש 8

 === == == -- רענפעש ךורב 6
 === יד == -- רענפעש ךווב 2
 יי היי היי ישי ייד ןאמזיּפש בייל 8

 1903 עשרַאוװ -- 1896 עשרַאוו
 1901-1836 -- ךָאלב לימוגָאב ןַאי
 עערַאו עשידמול סָאד טגיזַאב טָאה תודיסח יו
 טולב קיטעמוא ןיימ ןופ דיל סָאד
 ןטרָאג סיקסנישַארק ןיא קנַאב-הלכשה יד

 ןסַאג רעועשרַאוו יד ףיוא ץרּפ

 גנוטרַאוורעד

 עשעטָאמס רעד ףיוא עיסימסקע
 עזערַאוװו ןיא סַאג ַאזַא -- עשטָאמס
 טכַאל למותי ַא
 עיזעָאּפ ןוא טיורב
 ץרּפ .ל .י טימ ךָאװ ַא
 עזערַאוו ןופ ווירב ייווצ
 ןוז ןייז ןוא ןָאזנַאטַאנ סַאדַא
 עזערַאוו ןופ בר רעטצעל רעד
 ןקעטש ַא וצ דיל
 ..סַאג רעד ףיוא עשרַאוװ ןיא
 ערעדנַא ןוא ןימיש ןימינב ןגעוו תונורכז

 סרעגעלרַאפ רעוועשרַאוו
 סעקוועלַאנ יד ןופ עיפַארגָאעג עקירעיורט יד
 רערעטעלק-ןּפערט יד
 ןקידניז טשינ טזָאל ןעמ

 עזרא ןיא ןבעל-םיצולח ןופ רעדליב



 26 עקסווָאבישזג ףיױא הליהק רעשידיי רעוועשרַאוװ רעד םורַא ןדיי
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 5 7 טי ,, 5 יי נט יט יב יט יט יי יי ,ירנס "נס יב ר

 עיגַאלָאטנַא רעד ןיא ןגָארטיײב יד ְ

 טיול װ

 ןרָאי ,ןװיטָאמ ,סעמעט :
 שי" 0 א" סט "סח ,,"סס  ,,י"פסס ,,יסס ,,י"סס .,י 00 00 00 .,י"סס .,7 00 ./7ש

 עכעלטע יד ןיא גנוריטנעירָא רעגנירג בילוצ
 רעזדנוא ןיא ןגָארטײב עקיאײלרעלַא טרעדנוה
 תיב -ףלא ןטױל המישר ַא ָאד רימ ןבעג ,ךוב
 עששידיי רעוועשרַאוו ןוא ןוויטָאמ ,סעמעט יד ןופ
 טנַאמרעד רעדָא ,ןבירשַאב ןרעוו סָאװ ,ןרָאי
 תויה .עיגַאלאטנַא רעד ןופ םירבחמ יד ךרוד
 גנערטשש זיא קרעוו רעזדנוא ןופ רדס רעד יװ
 ,םירבחמ יד ןופ ןעמענ יד ןופ תיב-ףלא ןטױל
 רעטנוא ערעייז ןעמענ יד זױלב ןָא רימ ןבעג
 -סיה ,ויטָאמ ,עמעט רעקידנפערטַאב רעדעי
 .רָאי ןשירָאט

0 

 ןרָאי
 1824 ,ווָאלָאקָאס .נ ,ווָאנבוד .ש -- 1794 ,ןַאבַאלַאב .מ -- 1776 ,רעדאב .ג -- 68
 -- 1894 ,ךלימ .י -- 1881 ,ימלא .א -- 1863 ,רעגנוא .מ --- 1846 ,ושאטַאּפָא .י
 1904 ,אריּפַאש .ל --- 1903 ,ןַאמסייוו .מ --- 1901 ,אריּפַאש .ל --- 1896 ,ןייטשנרעב .מ
 ,ןעזייר .א ,יקצַאדרעס .י ,קַאװטיל .א ,םיובלעטייט .א ,ימלא .א --- 1905 ,ןעזייר .א --

 ,ןילטייצ ןרהא -- 1912 ,ןהָאזשואי .ב ,ךַאברעיױא .א -- 1911 ,ינודקומ .א -- 0
 יע ןַאמסָארג .וו ,שא .ש ,אקסוועשיצרַא .ט ,יקס-נא .ש --- 1915-1914 ,ושאטאּפָא ,י
 ןָאזעניד .י ,ןילטייצ .לא ,רעקנילפ .ד ,ןַאמהעל .ש ,רעגניז .י .י ,יקסוװַאשרַאװ

 -קַאלפ .מ ,ןילטייצ .ה -- 1926 ,ךַאברעיױא .ר -- 1925 ,ץרּפ .ר --- 1915 ,םעדעמ ,וו

 -- 1939 ,לבבורז .י -- 1936 ,ןײטשטַאלג .י -- 1934 ,יקסניצשעל .י -- 1931 ,רעס

 .ןיוועלש .ב

 | טיונ ןוא טײקמערַא

 .ש ,יקסניליג .ש ,ןײטשדלָאג .ב ,ָאקמיב .פ ,סיוועשאב .י ,יקצילא .ב ,טרעבלַא ,י

 ,רעגניז .י .י ,ןייטשרעבליז .ב ,יקסוװַאשרַאװ .ע ,רעלעה .ב ,ןײטשטַאלג .י ,טרעבליג

 ,ךאלמ .ל ,שיקרַאמ .ּפ ,רעגנַאמ .א ,יקסווָאדָאלָאמ .ק ,יקסניצשעל .י ,ןאמהעל .ש

 ,ץרּפ .ל .י ,יקסניּפ .ד ,ןיקשַאטּפ .א ,ווָאקינרעיּפַאּפ .י ,יקצַאדרעס .י ,גרעבמָאנ .ד .ה
 ןרעטש .י ,ןייטשלוש .מ ,ןעזייר .א ,שטיװַאר .מ ,ןַאמריק .י ,קַאשטרָאק .י ,ןהָאק ,ל ,י

 .ןַאמרעדיײנש .ל .ט
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 | ןלַאפרעביא ןוא םילובלב ,םזיטימעסיטנא
 ,רעּפַאנש .ב ,גרעבלע .י ,ךלימ .י ,אשייראב .מ ,קָאסַאב .מ ,רעדאב .ג ,ושָאטַאּפָא .י|

 | עיצַאלימיסַא

 ,יקצַאש .י ,ןעזייר .א ,ןַאמשירפ .ד ,ץרּפ .ל .י ,עלרעּפ .י ,ווָאקרוט .ז ,לעקנוט .י

 ,ןיוועלש .ב

 טלעװרעטנוא

 ,רָאלקלָאפ ,יקצאדרעס .י ,ךאלמ ,ל ,יקסנַאשָאטָאב .י

 רעגייטש רעזַאושזרוב-שיטַאבעלַאב
 .ןיוועלש .ב ,ןַאמשירפ .ד ,ץרּפ .ל .י ,עלרעּפ .י ,רָאטקעּפס .מ ,ווָאקרוט .ז

 ןצנַאניפ ןוא קנַאב

 .עלרעּפ .י ,ווָאקרוט .מ

 גאלראפ ןוא קורד-ךונ

 .ןַאמרעדיײנש .ל ,ש ,ןַאמרעדיײנש .ה ,ןַאבַאלַאב .מ

 דנוב

 .רענפעש .ב ,םעדעמ .וו ,קאווטיל .א ,יקסניליג .ש ,ּפָאט .ש ,שא ,ש

 קרעמ ןוא רענטרעג ,רעצעלּפ ,ךעלסעג ,ןסַאג =
 -ּפערט .פ ,םיובלעטייט .א ,קַאז .א ,רעלעה .ב ,ןיטשרוב .מ ,סיוועשאב .י ,ושָאטַאּפָא .י
 -לעקניפ .ל ,וָאקינרעיּפַאּפ .י ,יקציטאימעס .ח ,שטיוװָאלַאגעס .ז ,קעטָאלמ .י ,ןַאמ
 א ,ןייטשניבור .י ,ענזיצאק .א ,יקסוָאנַאגַאק .א ,ןילטייצ ןרהא ,ןינַאצ .מ ,ןייטש
 ,רעשטאימוש .א ,ןייטשלוש .מ ,דייווש .מ ,םולבלעגניר .ע ,ןעזייר

 | ןרַאזַאב ןוא רעלדנעה-ןסַאג
 ,יקסווָאדאלאמ .ק ,ינמעשט .מ ,טרעבליג .ש ,ןײטשדלָאג .ב ,ָאקמיב .פ ,טרעבלַא .י

 .ןעזייר .א ,ענזיצאק .א ,שטיװָאלַאגעס .ז ,גרעבמָאנ .ד ,ה ,שיקרַאמ .פ

 ץשראוו ןיא טסעג

 ,םכילע םולש ,גרעבנעזָאר .ש ,ץנַארעמַאּפ ,.ג ,רידַאנ .מ ,ליזיימ .נ ,שא ,ש

 סששטצאד

 .ןיוועלש .ב ,ןילטייצ .לא ,ןהָאזשואי .ב

 | םיריױטקָאד

 ,ווָאקרוט סַאנָאי ,ןַאמסייוו .מ ,ןַאמלואוו ,ל

 ןרעדַאמ ,לענַאיצידַארט .גנויצרעד
 ,ןַאדזַאק .ש .ח ,טאּפ .י ,ץעיװָאלַאטעמ .ה ,ווָאקרוט סַאנָאי ,רעגניז .י .י ,יקסניליג .ש

 ,קַאשטרָאק .י

 | רָאמוה

 ;ןעזָאר ר ,ב ,רָאלקלָאפ ,ווָאלרעּפ .י ,ןַאמלעדונ .מ ,ןַאמהעל .ש ,לעקנוט .י
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 ןטריוו-זיוה ןוא ףייה

 ,א ,ינמעשט .מ .םיובלעטייט .א ,רעגניז .י ,י ,ןײשנָאז .מ ,רעפאה .י ,ושָאטַאּפָא ,י
 | ,יקסווָאנַאגַאק

 שידיי-שיערבעה

 .ןעזייר .א ,ליזיימ .נ

 תודיסח

 .ש ,ץרּפ ,ליי ,רָאטקעּפס .מ ,ינמעשט .מ ,ןַאמּפערט ,פ ,סיוועשאב .י ,רעגנוא ,מ

 ,ןַאמצרַאװש ,מ ,ןײטשטָאר

 קלָאפ ןופ ןטלַאטשעג ןוא ןּפיט
 .י .י ,רעגניז .י .י ,ןילבמעד .ב ,ָאקמיב .פ ,סיװעשַאב .י ,ושָאטאּפָא .י ,טרעבלַא ;י
 יז ,ץעיוָאלַאטעמ .ה ,ליזיימ .ג ,יקסווָאדָאלאמ .ק ,ןַאמהעל .ש ,ןַאמּפערט .פ ,קנורט

 יקסװָאנַאגַאק .א ,ןילטייצ ןרהא ,ץרּפ .ל .י ,יקסניּפ ,ד ,רָאטקעּפס .מ ,שטיװָאלַאגעס
 .ןייטשניבור .י ,ןעזָאר .י .ב ,סײהּפַאנק .מ ,סינּפיק .מ ,רעשטוק .ב

 רעטַאעט

 "אמ .א ,ווָאקרוט קחצי ,טרעכייוו .מ ,ןייבשריה .פ ,ןילבמעד .ב ,אקסוװעשיצרַא .ט

 ,םכילע םולש ,ינודקומ .א .יקסווער

 טנגוי

 ,קעטָאלמ .י ,ןהָאזשואי .ב ,ןייטשרעבליז .ב ,רעלעה .ב ,שַא .ש ,ַאקסװעשיצרַא ,ט

 ,ןיוועלש .ב ,ןעזייר .א ,ןינַאצ .מ ,גרעבלע ;י

 םיתבש ןוא םיבוט-םוי

 .מ ,ןינַאצ .מ ,ץרּפ .ל .י ,ןײשנָאז .מ ,סיװעשַאב .י ,יקסנַאשַאטַאב .י ,ושָאטאּפָא ,י
 ,ןייטשניבור .י ,סײהּפַאנק

 סעקינּפולַאכ
 ,סײהּפַאנק ,מ ,סיוועשאב .י

 סמלוע תיב ןוא תויוול

 ,ןילטייצ ןרחא ,ןינַאצ .מ ,גרעבמָאנ .ד .ה ,יקסווערָאמ .א ,קַאז .א ,יקסנַאשָאטָאב .י

 ,ןיוועלש .ב ,ןַאמריק .י ,רעשטוק .ב

 סעקַאװטיל

 .ענזיצאק .א ,ינמעשט ,מ ,גרעבמָאנ .ד .ה

 13 עקצַאמָאלט ןוא הביבס עשירַארעטיל

 ,רידַאנ ,מ ,שטיװָאלַאגעס ,ז ,קנורט .י .י ,גרעבנעסייוו .פ ,ןָאזרעדארב .מ ,שא .ש
 ,גרעבנעזָאר .ש ,שטיװַאר .מ ,ןילטייצ .ה ,ןילטייצ ,לא ,ווָאלרעּפ .י ,ץנַארעמָאּפ .ג

 .ןַאמרעדיײנש .ה ,םכילע םולש ,דייווש .מ ,ָאריּפַאש ,ל ,טרָאּפַאּפאר ;י

 סעיצַאטסעפינאמ

 .ג ,גרעבמָאנ .ד .ה ,רידַאנ .מ ,ינודקומ .א ,םיובלעטייט .א ,שא .ש ,ךַאברעױא .ר
 ,ץנַארעמָאּפ
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 רחסמ

 ,םױבטסַאמ .י ,ווָאקרוט .מ ,ןַאמלהאוו .ל .י ,רעפאה .י ,רענגרעב .ה ,ושָאטַאּפָא .י

 ,ןאמרעדיינש .ל ,ש ,ענזיצאק .א ,ןינַאצ ,מ

 סעיצַאטידעמ

 ,רואינש .ז ,דייוש .מ ,ןייטשלעקניפ .ל ,שטיוָאלַאגעס .ז ,שַא .ש ,ךַאברעױא .א

 ,ןַאמרעדײנש .ל ,ש

 תוחמש-החּפשמ ןוא תוחפשמ

 -ַאּפ .י ,טָאימש .י ,רָאטקעּפס .מ ,ינמעשט .מ ,קנורט .י .י ,רעפאה .י ,ושָאטאּפא .י
 ,ןיוועלש .ב ,יקסווָאנַאגַאק .א ,ץרּפ .ל .י ,עלרעפ .י ,יקסניּפ ,ד ,וװָאקינרעיּפ

 םידגנתמ ,םיליכשמ

 ,דייוש .מ ,רעגנוא .מ

 סעקװעלַאנ

 ,מ ,י ,םױבטסַאמ .י ,קַאז .א ,ןַאמלהאוו .ל .י ,רעפאה .י ,רענגרעב .ה ,אקמיב .פ

 .א ,ןייטשניבור .י ,ענזיצַאק .א ,ןינַאצ .מ ,ןייטשלעקניפ ,ל ,רָאטקעּפס .מ ,ןַאמיינ

 ,ןַאמרעדיײנש ,ל .ש ,ןעזייר

 םידיגנ

 ,מ ,ןָאלָאקָאס .נ ,ןהָאזשואי .ב ,ינמעשט .מ ,קנורט .י .י ,רעפַאה .י ,סיװעשַאב .י

 ,ןיוועלש .ב ,ןַאמשירפ .ד ,ץרפ ,ל ,י ,טָאימע .י ,רָאטקעּפס

 ךורבנעמאזוצ רעשימָאנַאקע

 ,םױבטסַאמ .י ,יקסניצשעל .י ,רענגרעב .ה

 המחלמ-טלעוו עטשרע
 ,יקסװַאשרַאװ .ע ,ןַאמסָארג .וו ,סיוװעשַאב .י ,שא .ש ,אקסװעשיצרַא ,ט ,יקס-נַא .ש
 ,ןילטייצ ,לא ,רעקנילפ .,ד ,רעגניז ,י .י

 ןדיי ןוא ןקַאלָאּפ
 ,ז ,וָאלָאקָאס .נ ,יקסנידנָאל .י .ש ,ווָאנבוד ,ש ,אשיירָאב .מ ,ימלא .א ,ןַאמנזייא .צ

 ,רעּפאנש .ב ,גרעבלע .י ,שטיווָאלַאגעס

 עשראוו ןיא רעצניװַארּפ

 ,ענזיצאק .א ,גרעבמָאנ .ד .ה ,ינמעשט .מ ,רעגניז י.י

 רעריפנָא ,ןטסילַאעדיא ,ןפמאק ,רעפמעק עשיראטעלַארּפ

 ,לבבורז .י ,ןייטשרעבליז .ב ,רעלעה .ב ,רענגרעב .ה ,שא .ש ,ימלַא .א ,יקצילַא .ב

 .י ,םעדעמ .וו ,קעטָאלמ .י ,יקסוװָאדָאלַאמ .ק ,קאווטיל .א ,םיובלעטייט .א ,ּפָאט .ש

 .רענפעש .ב ,ןיוועלש .ב ,ןייטשלוש .מ ,ןהָאק ,ל .י ,ץרּפ ,ל .י ,יקצַאדרעס

 עסערּפ

 -ּפיק .מ ,רעסקַאלפ .מ ,ןַאמלעדונ .מ ,קנורט .י .י ,לעקנוט .י ,קַאז .א ,ןייטשנרעב .מ

 ,רענפעש .ב ,ןעזייר .א ,ןעזָאר .י .ב,סינ
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 ץרּפ ,ל ,י

 -ַאיב .נ .ח ,אשיירָאב .מ ,אקסוועשיצרַא .ט ,יקס-נַא .ש ,ךַאברעױא .ר ,ךַאברעיױוא .א
 -לעדנעמ .ש ,ינודקומ .א ,יקסוועראמ .א ,ןָאזעניד .י ,ןַאמסָארג .וו ,ןייטשנרעב .מ ,קיל
 ןרהא ,רעקנילפ .ד ,ץרּפ .ר ,וָאקינרעיּפַאּפ .י ,רעוועקצוס .א ,גרעבמָאנ .ד .ה ,ןָאס
 | ,םכילע םולש .,דייווש .מ ,ָאריּפַאש .ל ,רעשטוק .ב ,ןילטייצ

 רָאלקלָאפ
 ,רָאלקלָאפ ,ןַאמהעל .ש ,ימלא .א

 הקדצ

  .רעקנילפ ,ד ,רעגניז .י .י ,ןײשנָאז .מ ,ןַאמסָארג ,וװ ,אקסוװעשיצרַא .ט

 םוינויצ

 ,ןַאמזיּפש ,ל ,וָאקינרעיּפַאּפ .* ,גרעבלע .י ,םיובנירג .י ,ןיטשרוב .מ ,קָאסַאב .מ

 ףמַאק-רוטלוק ןוא -- ענרעדַאמ -- רוטלוק

 .ןַאדזַאק .ש .ח ,טַאּפ .י ,ינודקומ .א ,שימלח .מ ,לבבורז .י ,ןײשנָאז .מ

 רעדניק

 -יג .ש ,טרעבליג .ש ,ןײטשדלָאג .ב ,סיוועשאב .י ,אקסוועשיצרַא .ט .,ןַאמנזייא .צ
 -רעיּפַאּפ .י ,יקסווָאדָאלָאמ .ק ,ןַאמּפערט .פ ,ווָאקרוט סַאנָאי ,ןילבמעד .ב ,יקסניל
 .ןרעטש .י ,ןעזייר .א ,קַאשטרָאק .י ,ןהָאק .ל .י ,יקסניּפ .ד ,ןיקשַאטּפ .א ,ווָאקינ

 | ה עיגילער -- םינבר
 ןײטשטָאר .ש ,ןַאמשירפ .ד .ינמששט .מ ,ןַאמּפערט .פ ,ווָאקרוט .ז ,סיװעשַאב .י

 ,ןמש .נ ,ןַאמצרַאװש .מ

 דמש

 .יקצַאש .י ,ץרּפ .ל .י ,טָאימע .י

 רעלעטיּפש

 ,יקסװָאנַאגַאק .א ,ןייטשרעבליז .ב ,ןײשנָאז .מ ,ןַאמסייוו .מ

 תוסיפת

 .ןַאמרעדײנש. ל .ש ,םעדעמ .ווװ ,יקסווָאדָאלָאמ .ק
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 סם ,90 90 00. 00 ."סס סט ..= 00 "סט .,י"סס יי סס "סט .ייסס ,"פ :

 : / ךַאברעיוא םירפא -- | ו

 . . טרעדנוהרָאי רעבלַאּה ַא יו רעמ ןיוש

- 2 

 .דיחיה תושר ןימ ַא סיוכרוד ןענעז סָאװ ,ןעייליבוי ָאד ןענעז ,יירעביירש
 ןייק טשינ ללכב ןבָאה ייז ,ןעייליבוי יד-טָא ,טשינ ייז טעװַארּפ רענייק

 ןשינעטכַארטקירוצ טימ לופ ייז ןענייז ןיילַא ןשטנעמ ןרַאפ רעבָא ,טײדַאב ןקי'ללכ
 ןיק טשינ וצרעד טָאה להק רעד סָאװ ,סנױזַא סעּפע טימ ,ןעגנונָאמרעד טימ

 ,דיחי םנופ ךעלמירדח עפיט ןיא ןטלַאהַאב ןענייז ייז .םוקוצ

 ןופ רעביירש רעד טעװַארּפ ,ןעגנובעלרעביא ענעגייא ענייז ןיא ,ןילַא ךיז ייב
 ןוא .לצימש ַא טימ טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא ןוֿפ ייליבוי םעד "לָאשגָאװ רעד ףיוא,

 טרעדנוהרָאי ןבלַאה ןפיוא יא גנַאהרָאפ םעד ןביוהפיוא רעביירש רעד טעװ דלַאב
 | ,?לצימש ,, ןֿפױא יא ןוא

 רעד ןוא ,לארשייץרא ןייק ןרָאפעג זיא רע טניז טרעוו טרעדנוהרָאי רעבלַאה רעד
 זיא .עשרַאװ ןיא טבעלעג טָאה רע טניז זיא .טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא ןופ לצימש
 ןבלַאה ַא רעביא םנופ ,"לצימש , םנופ תונורכז יד םיא ןיא ןזיורב לָאמ סקיטנייה

 ןילטייצ ללה ,ץרּפ טבעלעג ךָאנ טָאה ןטרָאד תעב ,עשרַאװ ןופ --- ,טרעדנוהרָאי
 עדַאיעלּפ רעצנַאג רעד ןופ טדערעגּפָא ןױש ,רָאטקעּפס יכדרמ ,ןָאזעניד בקעי
 טכיל סָאד ןעוועג ךָאנ זיא סָאװ ,עשרַאװ יד ,רעבָא רקיע רעד .רעביירש ערעגניי
 ױזַא ךיא בָאה ריא ןיא סָאװ ,עשרַאװ יד --- ,רימ רַאפ ןוא .טלעוו רעשידיי רעד ןופ
 טימ ,טפַאשביל ליפ ױזַא טימ טמערַאוװעג רעגנוה םעד ןוא טרעגנוהעג ךעלטנגוי
 ,וליפַא דיירפ

 רע טָאה סָאװ ,ללכב ןוא ?עשרַאװ ןייק עיבַארַאסעב ןופ לרוחב ַא טמוק יװ
 ,ןגיוצעג עלַא ךיז ןבָאה עשרַאװ ןייק :ױזַא זיא ?עשרַאװ ןיא ןָאט רע טעװ טכַארטעג
 יירעביירש-שידיי ןופ םולח םעד ךיז ןיא ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,ךיא ןיימ עלַא --
 ןרעו טשינ ןעמ ןעק עשרַאװ ןָא זַא ,טכַאדעגסיױוא ךיז טָאה לרוחב רעצניװָארּפ םעד
 טעז ןעמ זַא ,רעדיל ןביירש סָאד טָאה םעט ַא רַאפ סָאװ ,רעביירש רעשידיי ןייק
 זַא ,םענייז דיל ַא ףיוא ןקוקמוא ךיז טעוו רעוו ןוא ?ןצרּפ לָאמ ןייא שטָאכ טשינ

 רעשירעביירש:-שידי רעד ןופ טפול יד ןעמונעגנירַא טשינ ךיז ןיא טסָאה וד

 הכאלמ רענדיב רעד טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ ,ןשטנעמ ַא ייב טרפב ,ןשטנעמ םיי בו
 ס

 ַא ןופ רבחמ ,סרעטכיד עשידיי עטשטמירַאב יד ןופ רענייא -- ךַאברעױא םירפא
 ןיא 1892 רָאי ןיא ןריובעג ןעייסע ןופ ןעגנולמַאז ,ןעגנולמַאז-רעדיל קנילדנעצ
 ןיא רעטעּפש .עשרַאוו ןיא טליױועג 1912:1911 ןרָאי יד ןיא .עיבַארַאסעב ,ץלעב
 דעמַאל סיאול רעד ןופ רעניװעג -- 1941 .עקירעמַא ןיא 1915 טניז .לארשי ץרא
 / י .לַאװק רעטלַא רעד זיא רעטױל :ךוב-רעדיל ןייז רַאפ עימערפ
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 סנייא -- ,רעדיל רָאּפ ַא טקורדעגּפָא טַאהעג טלָאמעד ןיוש בָאה ךיא ,תמא ?עשרַאװ
 םייב ןעוועג לדתשמ רימ רַאפ ךיז טָאה ה"ע ןַאמכיפ בקעי סָאװ ,ענליוו ןיא ייז ןופ
 ַא טקורדעגּפָא טַאהעג ןיוש ךיא בָאה שיערבעה ןיא .ןיוועל ןַאמּפיל רָאטקַאדער

 ,טריטקַאדער טָאה רזעילא-ןב .מ סָאװ ,רעדניק רַאפ לאנרושז ַא ןיא ךעלהשעמ רָאּפ

 ןעגנולייצרעד עכעלטע טקורדעג טַאהעג ןיוש ךיא בָאה רעדיוװ .עשרַאװ ןיא עקַאט ןוא
 ןעגנולייצרעד ןוא ,סעדָא ןיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא סָאװ ,"ןגרָאמ טוג,, גנוטייצ רעד ןיא
 .טָאטש רענעגייא רעזדנוא ןופ גנוטייצ רעד ןיא טקורדעג ךיא בָאה שיסור ףיוא
 טשינ ץלַא ךָאנ ןעמ זיא ,עשרַאװ ןופ םתוח רעד ןעוועג טשינ זיא סע זיב רעכָא
 עקַאט ךימ ןבָאה טָאטש ןיימ ןופ ךעלדיימ ןוא ךעלגניי יד .רעביירש ןייק ןעוועג
 ,טליפעג ךיא בָאה ןילַא ךיז ןיא רעבָא ,רעביירש "!םענלָאּפ , ַא רַאפ ןטלַאהעג ןיוש

 -- ,טכירגרעד טשינ ךָאנ ךיא בָאה ביוּהנֶא םעד וליפַא ,טשינרָאו זיא סע זַא
 ,ץַאלַאּפ רעשירעביירש רעד זיא עשרַאװ

 :לרוחב םעד טגָאז ןוא לבור עלעלטע ףיונוצ עטאט רעמערָא רעד טּפַאלק
 רזעלא -- ,עטַאט רעד זַא ,זיא תמא רעד .עשרַאװ ןייק רָאפ ,ַאנ ?עשרַאװ טסליוו
 רעד ידכ ,לבור טרעדנוה ןעייל וצ טלייאעגוצ ױזַא טשינ ךיז טלָאװ -- ,ה"ע טחוש
 ןעוועג טלָאמעד ןיוש ךָאד זיא ןַאמכיפ בקעי רָאנ ,עשרַאװ ןייק ןרָאפ ןענעק לָאז ןוז

 רימ טָאה ,ןַאמכיפ ,רע ןוא רעביירש רעשידיי ןוא רעשיערבעה רענעעזעגנָא ןַא
 טָאה ס'עיסעּפ עילע לקנַאי זַא :טגָאזעג טָאה טחוש רעצלעב רעד .הכימס ןבעגעג

 ...יאדווא ןוז ןייז ךָאד זיא ,ןדיי ייב רעביירש ַא ןרעוו טנעקעג

 ?טכַארטעג טלָאמעד ןופרעד טָאה רעוװ ?עשרַאװ ןיא ןָאט ךיא לעװ סָאװ רָאנ

 טכַאד ןרָאי ענעי ןיא ..רעביירש ַא ןרעוו לעוו'כ ?ןָאט לעװ ךיא סָאװ טסייה סָאװ
 סָאד ךיז ןיא טריּפשרעד ןבָאה סָאװ ,עכעלטנגוי יד ייב גנַאוד רעד זיא ,רימ ךיז

 עלעירעטַאמ םוש ןייק זַא ,רעקרַאטש ַאזַא ןעוועג ,לרעייפ עשירעביירש ענייל|
 ןעוועג טינ ייברעד ןענייז ןעגנונעכערטיוא

 יד געט יד ןופ ,ןשינעלגנַאר עשידיחי יד ןּופ ןלייצרעד טינ ָאד ךיא ליװ

 טקנעברַאפ ךיז טָאה סע זַא ,טּפַאכעגמורַא טָאה סָאװ ,טנלע ןסיורג םעד ןופ ,עקירעגנוה
 ןיא סָאװ ,הביבס רעד ךָאנ ,ןטייצלָאמ עשיטחוש יד ךָאנ ,םייה רעמערַאװ רעד ךָאנ
 קיצפופ רעביא עשרַאװ רעד ןופ ךיא ליוו ןלייצרעד .ןסקאוועגניירַא ןעוועג וטזיב ריא
 ןעמוקעג זיא סָאװ ,לרוחב ַא ףיוא טּכַאמעג טָאה יז סָאװ ,קורדנייא םנופ ,קירוצ רָאי

 .םורד ןפיוא טָאטש רעטייוו ַא ןופ
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 ,טָאטש ַא םתס ןעוועג טלָאמעד רימ ייב זיא עשרַאװ זַא ,ןגָאז וצ ךייש טשינ
 יד עשרַאװ ןיא ןענייז ןעוועג זַא ,ךיז טײטשרַאפ .הכולמ עשידיי ַא ןעוועג זיא יז
 ךיא ןיב ןיהַא רעבָא ,ןקַאילָאּפ עכייר טניווװעג ןבָאה ייז ףיוא סָאװ ,ןסָאג עטצוּפעגסױא
 יז .ָאטעג ןייק ,הלילח ,ןעוועג טשינ ןענייז ןסַאג עשידיי יד .ןעגנַאגרעד טשינ טעמכ
 טימ טמעטָאעג ןבָאה ייז .טייקשידיי ןוא שידיי טימ טליפעגסיוא ןעוועג ןענעז
 סָאװ .טַאמילק ןשידיי םענעגייא ןַא טַאהעג ,ךיז טכַאד ,ןבָאה ייז .טפול רעשידיי
 ,דנַאל דמערפ ַא ןופ ןצענערג יד רעביא יװ ןעוועג זיא ,רעטייוו ןָאטעג ךיז טָאה סע
 ?ךיז טוט "דנַאל ןדמערפ , ןיא סָאװ טרַאעג טָאה ןעמעוו

 ןיא וליפַא רעבָא .סעיינ ןיק טשינ ָאד לייצרעד ךיא זַא ,ךיא סייוו יאדווא
 םענעגייא ןַא ךיוא ךיא ליפ ,טלייצרעד ןבָאה רימ רַאפ ערעדנַא סָאװ ןלייצרעדרעביא
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 טימ סָאװ ,םעט רעד .טכוזרַאפ םיא בָאה ןיילַא ךיא סָאװ ,םעט רעד זיא סע -- ,םעט

 עשראו ןופ םעט רעד .ןריּפש טשינ םיא וטסנעק ןעמוג ןדמערפ ןוא גנוצ רעדמערפ ַא

 טימ ןסקַאװַאב ןענייז עצנַאג סעקערטש .שידיי ןדער עצנַאג סעקערטש יוװ ,ןעוועג זיא

 ךָאד זיא סָאד רעבָא ,רעטרעװ םתס יװ ,ןעגנילק סע ןעק יאדווא .ןעגנַאז עשידיי

 טָאטש רעשיבַארַאסעב ַא ןופ רוחב רעד ןעוו ,קירוצ רָאי קיצפופ רעביא טימ ןעוועג

 ,םעט רעייז ןליפ וצ ,רעטרעוו עשידיי ןבעלוצרעביא שוריפב עשרַאװ ןייק ןעמוקעג זיא

 ימכח יד ןופ ןיוש ךיא בָאה טסווװעג ןוא -- ,סעדָא ןיא רעירפ ךיא ןיב ןעוועג
 רעכָא ןיילַא סעדָא .יקסניוועל ,יקצעניל לאוי קחצי ,קילַאיב ,עלעדנעמ 'ר יװ ,סעדָא

 טכַאדעג .עשרַאװ יו טָאטש עשידיי ַאזַא טשינ ,טָאטש עשידיי ןייק ןעוועג טשינ זיא
 ןבָאה סָאװ ,רעביירש עשיערבעה ןוא עשידיי לטניב ַא טָאה סעדָא זַא ,ךיז טָאה

 .תוכייש ןיק טשינ סע טָאה טָאטש רעד טימ סָאװ ,לזדניא ןגייא ןַא ןפַאשעג ךיז
 יז ןוא רעבירש יד טימ ןטקַאװעגֿפױנוצ ןוא ןדנובעגפיונוצ ןעוועג זיא עשרַאוװ
 ןריא טָאמילק ןשידיי םעד ןיא ,עשרַאװ ןיא ןסקַאװעגנײרַא ןעוועג ןענעז

 טכַאד -- ,לַאז ןקיזיר ַא ןיא טנעײלעגרָאפ טָאה ץרּפ ,קיטנוז ַא ךיא קנעדעג
 ףשטנעמ טנזיוט יירד רעביא ןעמונעגניירַא טָאה סָאװ -- עינָאמרַאװליּפ רעד ךיז
 ןייז ןענעיל ןצרפ ןרעה ןעמוקעג ןענייז רעטנזיוט ,לופ ןעװעג ןזיא לָאז רעד
 יז טנעייל ריא זַא וליפַא ,עמעָאּפ עשיטַאמַארד יד ."קרַאמ ןטלַא ןֿפױא טּכַאנײב,

 טשינ טָאה ןוא יז טרעה ריא זַא ,טנייה .ךעלרעווש שּפיה ךיוא זיא ,ןיילַא ךיז טימ
 רעבָא זיא םלוע רעד ?קנַאדעג ַא ףיוא הרוש ַא ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז טייצ ןייק

 יד ןיא ,השבלה רעשידיי-שיליוּפ רעד ןיא ןָאטעגנָא ךָאנ ,ןדיי עגנוי --- ,ןעמוקעג
 זיא ןייטשרַאפ טשינ .ךעלעקטָאּפַאק עלָאמש ,עגנַאל יד ןיא ,ךןעלעטיה עניילק

 סָאד רָאנ ,רקיע רעד ןעוועג זיא עמעָאּפ יד טשינ .ץרּפ רָאנ ,רקיע רעד ןעוועג
 6 א 8 ,טרָאװ עשידיי

 ,עיבַארַאסעב ןייק ,זדנוא וצ .שידי רעשיליפ רעד ןעװעג רימ רַאפ זיא יינ
 ןלױּפ ןופ םירחוס ןעמוקעג ןענייז רשפא .ןעגנאגרעד טשינ ןדיי עשיליוּפ ןייק ןענייז
 בָאה ,ןָאט וצ טַאהעג טשינרָאג רחסמ טימ טָאה ערעזדנוא כוטש יד יוװ ױזַא רָאנ
 ,טשינ ךיא בָאה טרעהעג רעכָא ,ט יי ר ב ןד ע ר ןלױוּפ ןיא ןדיי זַא ,טסוװעג רָאנ ךיא
 ןוא ןעגניז רָאנ ,טינ ןדער ןליוּפ ןיא ןדיי זַא ןעוועג קורדנייא רעד רימ ייב זיא

 ךיא נָאה ,סרעייז ןושל עשידיי ענעגיוצעגסיוא סָאד ןעוועג טשינ זיא רימ דמערפ יו
 ןַא ןופ זיא .ןעמוקעגסיוא רימ ייב זיא ,שידיי רעשילױּפ רעד :טריּפשעג סע
 ,ץמק ןפרַאש ןטימ טדערעג ןעמ טָאה עיבַארַאסעב ןיא זדנוא ייב .הכולמ רענעגייא
 ויא טקעלַאיד רעד .גנעל רעד ןיא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,חתּפ םעד טימ
 ַא סעּפע יװ ,טכַאמעג טשינ קורדנייא ןייק רימ ףיוא טָאה ןוא רעניימ ןעוועג רעבָא
 יו .ןעגננלקעג רימ טָאה שידיי רעשיליוּפ רעד .רעטלײטעגּפָא ןַא ,רערעדנוזַאב

 טילבעג סעּפע טָאה רע ,טלעװ רעשידיי רענעגייא ןַא ןופ ןסקַאװעגסיױא זיא רע
 ,רילָאק ןשידיי םענעגייא ןַא טימ

 רעדיוו בעל ןוא קירוצ רָאי קיצפופ רעביא ןופ עשרַאװ ףיוא קירוצ ךיא קוק
 ןסקַאװַאב ןעוועג זיא ןייטש רעדעי ווװ ,טייקשידיי רעטכידעג רעד ןיא געט יד רעביא
 ןסַאג עשידיי יד ףיוא שיליוּפ ךיוא טרעהעג ריא טָאה יאדווא .זָארג ןשידיי טימ
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 -- ,עשרַאװ ןיא ןעמ טדער ןושל עשיליוּפ סָאד זַא ,רימ ךיז טָאה טכַאדעג רעבָא

 עשידיי ענעגייא סָאד יו ,ןזייו וצ ידכ רָאנ -- ,עשרַאװ ןופ ןסַאג עשידיי יד ןיא
 ,קורדסיוא רעשידיי רעלופ רעד זיא ןושל

 ןיא רעבָא ,טייקשידיי טימ .טליפעגנָא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ךיא ןיב יאדווא
 ריִמ ןיא זיא םעט רעלופ רעד ,טריּפשרעד טשרע טייקשידיי סָאד ךיא בָאה עשרַאװ
 + .רעטפיירעגסיוא ןימ ַא יו ןרָאװעג

 .תונורכז ןופ לטניוו שירפ ןימ ַא רָאנ ,עשרַאװ ןופ תונורכז ןייק טשינ סָאד זיא

 :"לַאנרושז ןגרָאמ-גָאט,, ןיא םולָאק ַא ןופ)
 (1962 ,ילוי ןט-30 -- "לָאשגָאװ רעד ףוא,
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: 
 5 6 אפ יע יא יראמ יאמר עא יט איי

 טײצרָאי ןטנעצ םוצ -- ץרּפ להוא םייב .גנונָאמרעד ַא
 יב 2 |

 טלָאמעד ןיב ךיא .1925 הסּפ מ"הוח ,קירוצ רָאי 20 טימ טקנוּפ ןעוועג זיא ס
 עניימ וצ ןרָאפרַאפ ןוא עשרַאו ןייק ןעמוקעג ןבעל ןיא לָאמ ןטשרע םוצ

 רוטַארעטיל ןוא עסערּפ רעשידיי רעד וצ .ליזיימ לקנעי ןוא תידוהי טניירפ
 םוצ -- טלָאמעד זיא סע .טַאהעג טשינ תוכייש םוש ןייק טלָאמעד ךָאנ ךיא בָאה
 זיא סע ןוא ,ץרּפ-להוא םעד ןליהּפָא ןופ גָאט רעד ןלַאפעגסיוא --- טיײצרָאי ןטנעצ
 ,ןעמוקנָא ןיימ ךָאנ העש רעבלַאה ַא ןיא ,רבק ןייז וצ גנַאג ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא

 ןדיי טימ טציילפרַאפ ןעוועג ןיוש זיא טנגעג עצנַאג יד .סַאג ןיא ּפָארַא רימ ןענייז

 -נָאמעד רעקיזיר ַא ןופ םָארטש ןטימ ןרָאװעג ןסירעגטימ דלַאב ןענייז רימ ןוא
 | 2 | ,עיצַארטס

 -ַאמ עשידיי לָאמניא טשינ ןעזעג ןוא עשרַאװ ןיא טבעלעג ךָאנרעד בָאה ךיא
 ןיא טנגוי-לוש עשידיי יד ,טפַאשרעטעברַא עשידיי יד ןעזעג ,סעיצַארטסנַאמעד-ןס

 םוצ ןעוועג רעבָא סָאד זיא טלָאמעד --- ,ןטייהנגעלעג ערעדנַא יב ,יַאמ ןטשרע ןַא
 ,רָאג זיב טרעטישרעד ןוא טניוטשרעד ןרָאװעג ןיב ךיא ןוא לָאמ ןטשרע

 ןסָאגרַאפ ןוא ןדנוװשרַאפ ןענייז רעייטשרָאפ ןוא סעיצַאגעלעד ענעדישרַאפ יד

 ןיא ,ןטעקשַאק ןוא ךעלעצימ ןיא ,רָאי ץנַאג ַא ןופ ןדיי הנחמ-ןזיר ַא ךרוד ןרָאװעג
 ,דלַאװ-ןשטנעמ רעקידנרעדנַאװ ַא ,רעטעברַא ןוא םירחוס ,טלַא ןוא גנוי ,ןשוילעּפַאק

 בָאה גרעבמעל ןיא -- ןגיוא עניימ ןיא ןעזעגסיוא טלָאמעד סע טָאה עיזַא קיטש ַא

 ץרַאװש ןעוועג ןענייז םורַא ןסַאג עלַא .ןעזעג טשינ לָאמ ןייק ןדיי ייב סנױזַא ךיא
 ןבָאה ערעדנַא .גוצ-ןסַאמ םעד ןופ םוקנָא ןפיוא טרַאװעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,יד ןופ

 ןופ ןירעשרָאּפ ,ןירעביירש תונורכז ,ןירעליײצרעד ,ןיטסיעסע -- ךַאברעױא לחר

 ןיא עשרַאװ ןיק ןעמוקעג -- עיצילַאג חרזמ ןיא לטעטש ַא ןופ טמַאטש -- ןברוח

 "מוא ןפ תודע עסיורג יד ןופ ענייא ןייז וצ ןעוועג טרעשַאב ןיא ריא .1925 רָאי

 -ײרפַאב רעד ךָאנ דלַאב ."טייז רעשירַא, .ג .א רעד ףיוא ןבילבעג ןבעל זיא יז .םוק

 .גנושרָאפ -ןברוח רעד ןופ דלעפ ןשיגַארט םעד ףיױא ןויטקַא ןרָאוװעג יז זיא גנוא

 רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא זיא ,לארששי תנידמ ןיא יז טניװו 1949 רָאי םעד טניז

 ןיא -- םוקמוא ןגעוו רעכיב סקעז טכעלטנפערַאפ טציא ןזיב טָאה ."םושו דיא ןופ

 ףךיא ןופ ."?לארשי דנַאל ןיא; ןשזַאטרָאּפער ךוב ַא ךיױא .תירבע ןיא ןוא שידיי

 "ןבעל עיינ סָאד , ןופ רעמונ ןטשרע ןיא ,ןברוח ןכָאנ טקורדעגּפָא ,רמאמ ןטשרע

 םעד ןופ גנַאמרעד עשיטנעטיוא סכַאברעױא לחר סױרַא רימ ןעמענ -- שזדָאל --

 ,םלוע תיב רעשנעג ןפיוא ץרפ להוא ןופ גנוליהּפָא רעד וצ גנַאג
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 -רַאפ טוװרּפעג ןבָאה סָאװ ,יד ןוא םלוע-תיב ןפיוא רעטרע ןעמונרַאפ סנטיײצַאב

 -נַא רעטיב ךיז ןבָאה ,תובצמ יד ןשיוװצ טרָא ןַא ןּפַאכרַאפ וצ ידכ ,סיוארָאפ ןפיול
 ץנַאג ןופ ןיוש ןענייז ײלַא:רעביירש רעד םורַא רעמייב עלַא ,תובצמ עלַא .טשיוט

 תובצמ ןוא תונחמ עשירפ טּפוטשעג ךיז ןבָאה טציא ,ןדיי טימ ןעגנָאהַאב ןעוועג ירפ
 ,גנַארדעג ןופ ןעוועג ןענייז תונברק ,ןפרָאװעגמוא ןרָאװעג ןענייז

 זיא טשינ יו םיא טָאה'מ .שַא םולש ןטלַאה טלָאזעג טָאה עדער עסיורג יד

 ףיוא טלָאמעד טָאה רימ ןוא לגרעב ַא סעּפע ףיוא ףױרַא זיא רע ,ץַאלּפ ןפַאשעג

 . סיורג ַא ,טלַאטשעג עקרַאטש ,עכיוה ַא ןגיוא יד רַאפ ץילב ַא ןוטעג טונימ רָאּפ ַא
 ,עמַאד א ןופ ענירעלעּפ יד רשפא ,גוצנָא ןייז רשפא -- סניורב סעּפע ןוא םינּפ
 -ּפעשעג ןוא רעגניפ יד טימ ריא ףיוא טלטייטעג טקעפסער טימ ןבָאה עלַא סָאװ
 !שַא עדליטַאמ ,שַא םַאדַאמ -- :טעשט

 ׁשַא סָאװ ,ןופרעד סעּפע ןרעה וצ גנונעפָאה ןיימ ןעוועג רעבָא זיא טסיזמוא
 עטזיורבעגפיוא ןופ םושז רעד יוװ ,הנחמ רעד ןופ םושז רעד .טדערעג טלָאמעד טָאה
 ,לוק ןייז טכליהּרַאפ טָאה ,גנוציילּפרַאפ ַא תעשב ןרעסַאװ

 -ַאב ריא טקירדעגסיוא ךיז טָאה יזַא ןוא עשרַאו שידיי ןעוועג זיא סָאד טָא

 טלָאמעד ןענייז סע לפיוו ,ןדיי ליפיוזַא .ןריא רעריפנָא ןקיטסייג ןתמא ןַא וצ גנויצ

 טימ ןיוש ,ןלױּפ ץנַאג טנייה טשינ טגָאמרַאפ ,םלוע-תיב רעשנעג ןפיוא ןעמוקעג

 ,םענייאניא דנַאלסור ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענייז סָאװ ןדיי יד

 .1945 שזדָאל ,ןבעל עיינ סָאד, רעמונ ןטשרע ןופ
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 1846 רָאי ןיא ,עשרַאװ ןיא ערָאיפעטנָאמ השמ -- יירש. רעד

 טקירדרעטנוא ןצנַאגניא טַאהעג ןיוש טָאה גנוריגער עשיסור יד יו םעדכָא

 רעד זיא ,1821 רָאי ןיא גנוריגער רעשירַאצ רעד ןגעק דנַאטשפיוא ןשילױּפ םעד 3

 ןופ ןרָאפעגקירוצ ןעלריאמ-עשטיא 'ר טימ ןעמַאזוצ רעקצָאק עלעדנעמ 'ר יבר

 ידכ .ןעמענ-ןעילימַאפ יד טרעדנעעג רָאנ ךיז ןבָאה ייז ,ןלױּפ ןייק גרעבמעל

 ןציטשרעטנוא ןגעוו "זורכ, א רערעייז גנוריגער רעד וצ ןלַאפנײרַא טעו רעמָאט

 יז וצ ןעּפעשט ןענָאק טשינ ךיז ןעמ לָאז ,דנַאטשּפױא םעד

 רע יו ,"ןרעּפלַאה, ןעמָאנ-ןעילימַאפ ןייז טרעדנעעג טָאה יבר רעקצַאק רעד

 טרעדנעעג טָאה ריאמ-עשטיא 'ר ןוא "ןרעטשנעגרָאמ,, ףיוא ,ןסייחעג רעירפ טָאה

 ףיא ,סייהעג טלָאמעד זיב טָאה רע יװ ,"גרעבנעטָאר, ןופ ןעמָאנ-עילימַאפ ןייז

 ."רעטלא,
 לריאמ-עשטיא 'ר ןוא קצָאק ןיא טצעזַאב קירוצ ךיז טָאה יבר רעקצַאק רעד

 8 2 4 ,עשרַאװ ןיא

 טריברעװ ןוא הבישי ןייז טנפעעג קירוצ עשרַאװ ןיא טָאה לריאמ-עשטיא 'ר
 ןשיוװצ ףמַאק רעפרַאש ַא ןכָארבעגסיױא זיא גנילצולּפ רעבָא ,קצָאק ןייק םידיסח
 ערָאיפעטנָאמ השמ "רש , םענופ ןעמוקנָא םעד בילוצ םיליכשמ יד ןוא םידיסח יד
 ,עשרַאװ ןייק

 םודנַארָאמעמ ַא "רש םעד ןבענוצרעביא טיײרגעג ךיז ןבָאה םילינשמ יד

 ןרימרָאפער ללכב ןוא םירדח עשידיי יד ןיא םידומיל עכעלטלעוו ןריפנייא ןגעוו

 .ןזעוו-סגנויצרעד עשידיי עצנַאג סָאד

 ,שארב ןעלריאמ-עשטיא 'ר ןוא ןיבר רעקצָאק ,ןיבר רעקרָאװ ןטימ ,םידיסח יד

 גנוניימ רעיײז טױל טלָאװ סָאװ ,עיצַאמרָאפער רעדעי ןגעק ןטערטעגסױרַא ןענעז

 םענעפָא ןַא טכַאמעג ןיוש ךָאנרעד ןוא ,עיצַאלימיסַא וצ טריפעג ןעוועג רעכיז

 ,.דמש וצ -- געוו

 םידיסח יד ןופ טפַאשרענגעק עקרַאטש יד ,ןיטשרַאפ וצ רעסעב רעבָא ידכ

 עיצילַאג ,ענבאשז ןיא ןרױבעג -- םוחיי ןשינבר ןסױרג ןופ -- רעגנוא השנמ

 טניז .עשרַאװ ןיא 1934--ו922 ןרָאי יד ןיא .לארששי ץרא ןיא ןרָאי .1899 רָאי ןיא

 קרעוו עיר ַא ןופ רבחמ .טפַאשטנעק -תודיסח ןופ טעטירָאטױא .קרָאי וינ ןיא ןַאד

 יא עשרַאװ ןיא ךוזַאב סערָאיפעטנָאמ השמ ןגעװ לטיּפַאק סָאד .טיבעג םעד ףױא

 ןוא םידיסח ןועיוצ ןעגנויצַאב עקיטלָאמעד יד ןופ דליב קידעבעל ַא טיג 1846 רָאי

 | .טָאטשעטּפױה סנליוּפ ןיא םיליכזעמ
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 ןבעל ןשידיי ןיא ןסעיינ זיא'ס עכלעוו ללכב רעדָא ןעמרָאפער ןעגנערבוצניירַא
 ןלערוטלוק ןוא ןשימָאנָאקע ןקיטלָאמעד ןטימ ןענעקַאב וצ רעטנענ ךיז קיטיונ זיא
 ;ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןופ בצמ

 ןשיוװצ ןעגנויצַאב יד ךיז ןבָאה 1820 רָאי םענופ דנַאטשפיוא-רעבמעווָאנ ןכָאנ
 וליפַא ךָאנ זיא סע .טרעסעברַאפ טשינ רָאג ןליוּפ ןיא ןקַאילָאּפ יד ןוא ןדיי יד

 עשרַאװ ןיא ןוא ,רעװעג םענופ שיורעג סָאד ןרָאװעג ןגיװשטנַא ןצנַאגניא טשינ
 ,לשמל ,יוװ םינינע "עקיטכיוו, עכלעזַא .ןגעוו ןפמַאק יד ןבױהעגנָא ןיוש ךיז ןבָאה

 זיא'ס וװ ,ןסַאג עכלעזַא וצ סױרַא ןעייג סָאװ ,סעגָאר ענעי ןיא רעזייה יד ןגעוו
 טרירטנעצנָאק טלָאמעד ךיז ןבָאה ןדיי יד) ןעניוו וצ ןדיי יד טביולרעד טשינ

 ,וזַא ןטכַארטַאב רעזייה יד ןעמ לָאז יצ (ווָאבישזג םעד םורַא ןוא ווָאבישזג ןפיוא
 ,ןעניווװ טשינ ןרָאט ןדִיי יד ווו ,סַאג רעד ךרוד ןייז ןעוועג טלָאװ גנַאגנײרַא רעד יו
 ַא ךרוד ךָאד זיא גנַאגנײרַא רעד לייוו ,ןייז ליקמ ןלַאפ עכלעזַא ןיא ןעמ לָאז יצ
 .סַאג ?רעטביולרעד-טשינ, ַא וצ סױרַא ןעייג רעטצנעפ יד רָאנ ,סַאג "רעטביולרעד,

 ,רעגיטש ןטלַא םעד טיול ,ןביוהנָא טפרַאדעג ןבָאה עשרַאוו ןיא ןדיי יד
 וצ ידכ ,טָאטש-ץנעדיזער רעשיליוּפ רעד ןופ ןַאלּפ םעד הדמתה טימ ןרידוטש
 -י .טשיג עכלעוו ןוא טביולרעד ןענעז ןסַאג עכלעוו ןסיוו

 ןדיי יד זַא ,גנוריגער רעד ןופ גנורעלקרעד ַא סױרַא זיא 1822 רָאי ןיא ןוא
 ערעייז ןלעטשוצנייא ביוחמ ןענעז ,ןסַאג:קע יד ןופ רעזייה יד ןיא ןעניווו סָאװ

 ןייק | טשינ ןעמ טכַאמ רַאפרעד .ןסַאג "עטביולרעד, יד וצ רָאנ ןריט-סגנַאגסיוא
 ,רעזייה עכלעזַא ןופ ןעמָארק יד טימ תורמוח עקירעביא

 ןטַאטוּפעד; ;ןפורעגנָא ןײלַא ךיז טָאה עכלעוו ,ןדיי עּפורג ַא טָאה ךָאנרעד -

 קינטסעימַאנ םוצ 1822 רָאי ןיא טדנעװעג ךיז ?"ןליױּפ ךיירגינעק ןופ ןדיי יד ןופ
 עכעלרעגריב ערעיײז ןרעטיירברַאפ וצ עטיב ַא טימ יקסנַאװירע-שטיוװעקסאפ
 י | : ,טכער
 עטיב רעשידיי רעד וצ שיטַאּפמיס ןגױצַאב וליפַא ךיז טָאה שטיװעקסַאּפ = -
 ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,גנוקרעמַאב ַא טימ יַאלָאקינ רַאצ םוצ טקישעגרעביא יז ןוא
 יד ןשיװצ ןופ לייו ,טיײקמַאזקרעמפיא טימ עטיב רעשידי רעד וצ ןעיצַאב

 ,"גנוריגער רעכעלצעזעג רעד יירט ןטסײממַא ייז ןענעז ןלוּפ ןופ רעניווונייא
 / . .ןרָאװעג טשינרָאג ןופרעד זיא'ס רעבָא ---

 ,רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא טימ ,ןרָאװעג טכיילגעגסיוא ןדיי יד ןענעז םעד טָאטשנָא
 ןליפרעד וצ טכילפ רערעווש רעד עגונב ,גנוהעקלעפַאב רענײמעגלַא רעד טימ
 - ,טסניד-רעטילימ

 טעשזדוב הכולמ םענופ דַאנטשוצ ןקירעיורט םעד בילוצ ,ןעמ טָאה הליחתכל
 ןליפרעד ןזומ ןדיי יד סָאװ ,םעד ץוח ַא זַא ,הנקת עניילק ַא טריפעגנייא ,ןליױּפ ןיא
 -ןטורקער םעד ןעמענ רעטייוו ייז ייב ןעמ לָאז ,טסניד:רעטילימ יד שיטקַאּפ

 ןרָאװעג ןעמונעגנָא טשינ זיא ץעזעג עקיזָאד סָאד רעבָא ,רעייטש

 יב ןפורעגסױרַא רעבָא טָאה טכילפ-רעטילימ עניימעגלַא יד ןריפנייא סָאד

 טמיטשַאב זיא טסניד- רעטילימ ןופ רעטלע רעד לייוו ,גרָאז ליפ ןדיי עזעיגילער יד

 ארומ ןבָאה ןדיי עזעיגילער םתס ןוא םידיסח יד .ןָא רָאי ףלעווצ ןופ ןרָאװעג
 טרָאד ייז ןלעװ ,גנוי ױזַא רעדניק יד ןעמענוצ ייז ייב טעװ ןעמ ןעוו זַא ,טַאהעג
 ןעמוקקירוצ ךָאנרעד ןלעװ ַײז ןעוו ןוא ,טייקשידיי ןופ ןצנַאגניא ןרעוו ןסירעגּפָא
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 .ךרד ןשידיי ןופ טייוו ןצנַאגניא ,ןשטנעמ עטבערגרַאפ ןייז ייז ןלעוו ,"עטנידעגסיוא,

 ךיז ןבָאה עשרַאװ ןופ סערָאזָאד עשידיסח עּפורג ַא טימ לריאמ-עשטיא 'ר
 יד טימ ןענעכער ךיז לָאז רע ,ןשטיװעקסַאּפ וצ עטיב ַא טימ טדנעוועג רַאפרעד

 רעדניק עשידיי עגנוי ןייק ןעמענ טשינ ןוא ןעגנוגנידַאב עקיטרַאנגייא עשידיי

 ,רעטילימ םוצ

 ןעלריאמ-עשטיא 'ר טימ סערָאזָאד עשידיסח יד ןופ ןתונלדתש יד קנַאד ַא
 "רעטילימ וצ ןעמענ ןעמ טעװ ןדיי יד זַא ,טלעוּפעגסיוא עקַאט ןעמ טָאה ,שארב
 ןָא רָאי קיצנאווצ ןופ טשרע טסניד

 זַא ,ןקריוווצסיוא ןעגנולעג עשרַאװ ןופ ןדיי עשידיסח יד זיא ןפוא ַאזַא ףיוא
 ףדיי עשילוּפ יד עגונב ןרעװ טדנעװעגנָא טשינ לָאז םעטסיס-ןטסינָאטנַאק סָאד
 סָאד טמטרַאפ טָאה סָאװ ןוא ,ןטײקמַאזיורג עכלעזַא ךיז טימ טכַארבעג טָאה סָאװ
 ,דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל

 זיב יװ ?לָאצּפָא-רשכ, ןלעיצעּפס םעד ןלָאצ טזומעג רעטייוו ןבָאה ןדיי יד
 ןעמ םנה ,רעגריב ןייק טשינ ץלַא ךָאנ ןענעז ןדיי יד זַא ,וויטָאמ ןטימ טציא
 | .רעטילימ ןיא ןעמונעג ןיוש ייז טָאה

 ץנַאג ןיא ןוא ןליוּפ ןיא עגַאל עשידיי יד ןרעסעברַאפ ןופ עגַארּפ רעד טימ
 ןטשרע םעד ןוא ,ערָאיפעטנָאמ השמ טריסערעטניארַאפ קרַאטש ךיז טָאה דנַאלסור

 ןַאד ןוא ענליוו ךָאנרעד ,גרוברעטעּפ טכוזַאב ערָאיפעטנָאמ טָאה 1846 ץרעמ
 .עשרַאװ

 לַאירָאמעמ ןרעדנוזַאב ַא ןיא טָאה ערָאיפעטנַאמ השמ ןלדתש ןוא "רש, רעד

 יד ןופ ןעגנוגנידַאבד סנבעל עשיגַארט יד טרעדלישעג טלָאמעד גנוריגער רעד וצ
 ןלױּפ ןיא ןדיי

 "רַאפ ןיטולחל זיא ןדיי יד ווו ,טעטש עייר עצנַאג ַא ףיוא ןזיװעגנָא טָאה רע
 ןעניוװ וצ טכער סָאד ןדיי ןבָאה ,רעדיװ ,טעטש ערעדנַא ןיא ;ןעניוװ וצ ןטָאב
 יד .סַאּפץענערג םעניא ןעניווװ טשינ ךיוא ןרָאט ייז ,ןסַאג ענלצנייא ןיא זיולב
 סָאװ םעד בילוצ ,טעברַא רעייז ןיא טצענערגַאב קרַאטש ןענעז רעקרעװטנַאה עשידיי
 טשינ ךיוא ןרָאט ייז .רעטעברַא-גָאט ןוא ןלעזעג טימ ןצונַאב טשינ ךיז ןרָאט ייז
 טנעקרענָא ךָאנרעד ןילַא ידכ ,טרעטסיימ עכעלטסירק וצ ערעל רעד ףיוא ןעמוקנָא
 -לעפַאב רעשידיי רעד ףיוא טגיל טסַאל ערעדנוזַאב סלַא .רעטסיימ רַאפ ןרעװ וצ
 עשרַאװ ןייק ןרָאפנײרַא ןרַאפ .תופוע ןוא שיילפ ןופ לָאצּפָא"רשכ רעד גנורעק

 | ,לָאצּפָא רעדנוזַאב ַא טנָאמעגנייא ןדיי יד ןופ ךיוא טרעװ

 ,יזַא .ץעזעג ןדעי רעסיוא םינינע ךס ַא ןיא שיטקַאפ ךיז ןעניפעג ןדיי יד
 ,טסירק ַא ןגעק תודע סלַא טכירעג ןיא ןטערטפיוא דיי ַא טשינ ןָאק ,לשמל

 ךיױא ױזַא דנַאלסור ןיא יו ,טימַאב ךיז ןעמ טָאה ןזיירק-סגנוריגער יד ןיא
 טעברַא עויטקודָארּפ ןוט וצ סיוא ןדיימ ייז זַא ,ןדיי יד ןפרַאוװוצפיוא ,ןלױּפ ןיא
 .דנַאל רעדעי וצ ןליוורעדיו ַא קידנליפ ,לדנַאה ןיילק טימ ךיז ןעמענרַאפ ןוא
 ,תוכאלמ טימ ןעמענרַאפ טשינ ךיוא ךיז ןליוו ייז ;טעברַא רעכעלטפַאשטריוװ
 רעכעלטסירק רעד ןופ ּפִא ךיז ןדייש :עדנַאבַארטנָאק טימ ךיז ןקיטפעשַאב רָאנ
 -ַאטשעגּפָא ,ערעטצניפ ַא ללכב ןענעז ןוא גנודיילק רעייז ךרוד גנורעקלעפַאב

 | | ,עסַאמ ענעג
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 זַא ,ןזיועגפיוא לאירָאמעמ ןייז ןיא רעבָא טָאה ערָאיפעטנָאמ "רש, רעד

 ןיא טנעצָארּפ ןרעסערג ַא ןיא ןדיי ןשיװצ תוכאלמ-ילעב ךיז ןעניפעג סע
 ךיז ןעמענרַאפ ןדיי יד זַא ןוא גנורעקלעפַאב רעקירעביא רעד טימ ךיילגרַאפ
 ,ןזיוועגנָא ןרעדנַא ןשיוצ ערָאיפעטנַאמ טָאה ױזַא .טעברַא רעטסרעווש רעד טימ

 "ערעווש,, ערעדנַא ןוא ןדימש ,סערַאילומ ךס ַא ןדיי יד ןשיווצ ןַארַאפ ןענעז סע זַא
 רעוויטקודָארּפ טימ ןעמענרַאפ ךיז ןליוו סָאװ ,ןדיי לָאצ יד זַא ןוא ,תוכאלמזילעב
 ןרָאװעג טפַאשעגּפָא ןטלָאװ סע ןעוו ,טרעסערגרַאפ ליפ קפס ןָא ךיז טלָאװ טעברַא

 ןוא טירש ןדעי ףיוא ןענעגעגַאב ייז עכלעוו ,ןעגנוצענערגַאב עזָאלטכער יד

 -ָאמעמ ןייז ןיא ןבירשעג "רש, רעד טָאה --- זיא זייווַאב רעטסערג רעד ,טירט
 טרעדָאפעגפיוא טָאה גנוריגער סנטשרע םעד רעדנַאסקעלַא ןעוו זַא --- םודנַאר
 ןפורעגּפָא ןרעג ךיז ייז ןבָאה ,טעברַא-דרע טימ ןעמענרַאפ ךיז ןלָאז ייז ,ןדיי יד
 ענעדישרַאפ גע ןפיוא טגיילעג ייז טָאה טכַאמ יד סָאו רַאפרעד רָאנ ,ףיורעד
 .ענעביוהעג ןייק רָאג ןעוועג טשינ ןטַאטלוזער יד ןענעז ,ןעגנורעטש ערעיוהעגמוא

 טָאה -- ןבירשעג "רש, רעד טָאה -- גנודיילק רערעדנוזַאב רעד עגונב

 טרעדנוה יירד טימ ןדיי יד וצרעד ןעגנווצעג ןײלַא גנוריגער עשיליוּפ יד ךָאד

 ןגָארט ןופ גהנמ רעד סָאװ ,םעד בילוצ רָאנ ,ןייז טשינ לָאז סע יו ,קירוצ רָאי

 רעשידיי רעד ןופ ןטפירשרָאפ יד ףיוא ןציטש טשינ ךיז ןָאק םישובלמ ערעדנוזַאב

 ןופרעד ןענױוװעגּפָא ןיילַא זייוכעלסיב ןדיי יד ךיז ןלעוו ,עיגילער

 טימ ןענעקַאב ךיז ןיילַא טלָאװעג רעבָא טָאה ערָאיפעטנָאמ "רש,, רעד

 ענליו טכוזַאב רע טָאה רַאפרעד ןוא ,ןלױּפ ןופ םיצובק עשידיי עסיורג יד

 .עשרַאװ ןוא

 טעו "רש, רעד זַא ,טסוװרעד ךיז ןבָאה עשרַאו ןופ ןדיי יד ןעוו ןוא

 םעד טימ ןייז וצ םינּפ לבקמ םיא טיירגעג ךיז ייז ןבָאה ,טָאטש רעייז ןכוזַאב

 םיליכשמ יד ןשיוצ ףמַאק רעליטש ַא ןעגנַאגעגנָא רעבירעד זיא סע .יזובכ ןטסערג

 יד ,דצ ןיז ףױא "רש, םעד ןעניוועג טלָאװעג טָאה רעדעי .םידיסח יד ןוא

 יד ןוא ,"רש םענופ ןגיוא יד ןיא ןייז ןח-אשונ טיירגעג ךיז ןבָאה םיליכשמ

 ךָאנ טסייוו רע םגה ,די רעמורפ ַא זיא "רש, רעד זַא ,טסוװעג ןבָאה םידיסח

 -רַאפ ןעמוקנָא ןייז דובכל ןבָאה םידיסח יד .תודיסח סנױזַא זיא סע סָאװ טשינ

 "הלהת ריש ,, ַא טסַאפ

 ןרענַאיסימ ףיוא יו םיליכשמ יד ףיוא טקוקעג טלָאמעד ןבָאה םידיסח יד

 עקידנריטסיזקע:-טלָאמעד יד טיול לייוו ,טייקשידיי סָאד ןעגנערברעטנוא ןליוו סָאװ

 ןבערטש ןתעב זַא ,ןייז רָאלק טפרַאדעג טָאה ןעגנוגנידַאב ןוא ןשינעטלעהרַאפ

 קיטייצכײלג טפרַאדעג טָאה ,ןסַאמ עשידיי יד ןשיוװצ גנודליב ןטײרּפשרַאפ וצ

 רעבירעד טָאה ןעמ .עיגילער רעשידיי רעד ןופ ןטייקיליה יד ןרעו טניושעג

 ןשינעדערנייא ןוא םיגהנמ ענעי ןגעק וליפַא ,ףמַאק ןדעי ןדיימסיוא טפרַאדעג

 ,קידנביולג ,טשינ תוכייש םוש ןייק הנומא רעשידיי רעתמא רעד טימ ןבָאה עכלעוו

 געװ רעד ןרעדנע םיגהנמ ענענַאטשעגּפָא ךס ַא טעװ ןײלַא גנורעלקפיוא יד זַא

 .רערעכיז רעמ ַא רַאפרעד רעבָא ,רערעגנעל ַא ןעוועג רשפא טלָאװ

 עטכייל ןטלַאהּפָא טלָאװעג רעבָא טָאה ץנעגילעטניא עשיליכשמ עשידיי יד
 יז םגה ,גנוריגער רעד טימ ןרבח וצ ןביוהעגנָא ךיילג ךיז טָאה יז ןוא ,תונוחצנ

 ןדיי יד וצ טמיטשעג קיטסניג טשינ זיא גנוריגער יד זַא ,טסוװעג טוג טָאה
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 רדסכ ןבָאה םיליכשמ יד סָאװ ,"טרובעגרעדיוו עשילַארָאמ עשידיי, יד זַא ןוא
 טייקשידיי ןופ גנוטָארסױא סלַא יװ ,שרעדנַא טשינ יז טיײטשרַאפ ,טקידײרּפעג
 ןקידנשרעה םוצ ןדיי יד ןריפוצוצ לטימ סלַא ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ללכב
 ,ןביולג

 ןופ גנוגיינ יד ןזיױװצסױרַא ןבױהעגנָא טלָאמעד עקַאט ךיז טָאה סע ןוא
 ןקילָאטַאק ןדיי ןופ ןכַאמ וצ ןויירק עדנבעגסָאמ יד

 -לעזעג עשילביב, ַא עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג וליּפַא טלָאמעד זיא סע
 טָאה ןעמ .ןדיי יד ןשיװצ םוטנטסירק סָאד ןטײרּפשרַאפ וצ קעווצ ןטימ ,"טפַאש
 ןעמוקַאב ןבָאה עכלעװ ,ןרענָאיסימ עשידיי ענעעזעגנָא ןָאדנָאל ןופ טכַארבעג
 ,טכער ערעדנוזַאב ןוא סעיגעליווירפ שנעדישרַאפ

 טפַאשלעזעג רעשילױּפ רעטסכעה רעד ןיא ןעמ טָאה םידמושמ עשידיי יד
 יד ,דובכ ןרעדנוזַאב ַא ןזיװעגסױרַא יז ןוא סמערָא ענעפָא טימ ןעמונעגפיוא
 ןוא טײללדַא עשילױּפ עטסערג יד טימ טַאהעג הנותח ןבָאה םידמושמ עשידיי

 זיא סע .,ןעלטיט עקילעדַא ענעדישרַאפ טימ ןרָאװעג טניורקעג ךָאנרעד ןענעז

 עכלעוו שטיװָאבוקַאי תידוחי רעטמירַאב רעד ןופ רעטכעט יד ןענָאמרעד וצ גונעג
 רעטסכעה רעד ןופ רעיײטשרָאפ יד טימ טַאהעג הנותח ,ךיז ןדמשּפִא ןכָאנ ןבָאה
 ,עיטַארקָאטסירַא רעשיזיוצנַארפ ןוא רעשיליוּפ

 וצ הדומ ןפָא ץנַאג טמעשעג טשינ ךיו ןבָאה םיליכשמ עשידיי ליפ ןוא
 עשידיי עקידנעטשלופ ַא ייז ןעייטשרַאפ ?עיצַאלימיסַא, טרָאװ ןרעטנוא זַא ,ןייז
 עלַא סָאװ ,טשינ רעדנווװ ןייק רַאפרעד זיא סע .ךיז ןדמשּפָא ךרוד גנוריזינָאלָאּפ
 ןוא ןסַאמ עשידיי עטיירב יד ייב ובָאה םישעמ ןוא ןעגנומענרעטנוא ערעייז
 סָאװ ,םעד בילוצ ,רעמכָאנ ,יורטוצמוא ןפורעגסיורַא םידיסח יד ייב סרעדנוזַאב
 קיטיג ןעװעג ָאי ןיוש טלָאמעד רשפא ןענעז סָאװ ,סעיצוטיטסניא ענעי וליפַא

 סולפנייא רעייז רעטנוא ןבָאה ,גנורעקלעפַאב רעשידי רעד רַאפ ךעלצונ ןוא

 ןכעלטנגייא רע טשינ סיואכרוד טּכערּפשטנַא סָאװ ,רעטקַארַאכ ָאזַא ןעמוקַאב
 רוד ַא ןגיוצרעד טָאה עכלעוו ,עשרַאװ ןיא לוש-רעניבַאר יד ,לשמל ,יװ ,ליצ
 טניפ רָאג ןבָאה ןוא ןדיי יד וצ דמערפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןטנַאלימיסַא טימ
 .הנומא עשידיי יד טַאהעג

 ןבָאה ייז ןעוו .,םידיסח יד ייב דחּפ רעד סיורג ױזַא ןעוועג זיא רעבירעד
 יד זַא ןוא עשרַאװ ןייק טמוק ערָאיפעטנָאמ השמ "רש , רעד זא ,טרעהרעד
 .עיציטעפ ַא ןעגנַאלרעד םיא ןליוו םיליכשמ

 ןעמונעגפיוא טַאהעג עשרַאװ ןיא טָאה ערָאיפעטנָאמ "רש, רעד יוװ ױזַא ןוא
 ןדלָאמעג ךיז ןבָאה ,ןכוזַאב םיא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,טיילסגנוריגער עלַא יד

 ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןופ בצמ םעד ןגעוו ןדער םיא טימ ןליוו ייז זַא ,םיליכשמ יד

 ןפָאלשעג טשינ ןענעז םידיסח יד ךיוא רעבָא

 ,רעוש ןייז ןופ זױה םעניא הפיסַא ןַא ןפורעגנייא טָאה לריאמ-עשטיא 'ר
 ,ןָאט וצ סָאװ ,ןטכַארטַאב וצ ,ןפלח השמ 'ר

 דחוימ חילש ַא ןוא יבר רעקרָאװ רעד הפיסא רעד וצ ןעמוקעג ןענעז סע
 ,ףיוה רעקצָאק םענופ

 ןטערטסױרַא לָאז ןעמ יצ :טכַארטעג ןוא ןסעזעג ןעמ זיא טכַאנ עצנַאג ַא
 רעירפ ךיז לָאז ןעמ רעדָא ,טײקפרַאש רעצנַאג רעד טימ םיליכשמ יד ןגעק
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 סָאװ ,ןייטשרַאפ טשינ טרָאפ "רש, רעד טעװ רעמָאט לייוו ,ייז טימ ןדערכרוד
 .זיא תודיסח סנױזַא

 טָאה דיי רַאפ רשוי:ץילמ ַא ןעוועג דימת זיא רעכלעוו ,יבר רעקרָאװ רעד
 ןדער םיא טימ ןוא "רש./ םוצ ןייג ָאי ףרַאד ןעמ זַא ,ןטלַאהעג לָאמ סָאד

 רעדיו רימ זיא טציא , :םידיסח יד וצ טגָאזעג הפיסא רעד ףיוא טָאה רע
 תא ונל ןתנ אלו יניס רה ינפל ונברק וליא , :הדגה רעד ןופ שטייט רעד השק

 רימ ןטלָאװ סָאװ .,הרותה תלבק ןָא :אישק יד ךָאד ןיא ?..ונייד --- הרותה
 ןיא סָאװ ןוא ,יניס רה םעד וצ טריפעגוצ זדנוא טָאה ןעמ סָאװ ,ןופרעד טַאהעג
 יניט-רה ןופ טייקיטכיוו יד רָאנ -- ?"ונייד, ןקיזָאד םעד ןופ ןיימ רעד רעבירעד

 לָאמ ןטשרע םוצ טָאה רע סָאװ ,ירעד ןענַאטשַאב ,הרותי'תלבק ץוח ַא ,זיא
 (ב ,ט"י תומש) "רהה דגנ לארשי םש ןחיו,, :טייטש סע יז ,ןדיי ייב תודחא ןפַאשַאב

 בילוצ ןוא ,ןעועג ךַאז עקיטכיו ַא ןיוש זיא אפוג סָאד !דחא שיאכ םלוכ --

 ""םיברה וניתונועב רעכָא. .ןעוועג גונעג ןיוש זיא ,"ונייד, ןיוש זיא ןיילַא םעד
 רעמ זיא ןדיי ןשיווצ תודחא סָאד זַא, -- ,טזָאלעגסיױא יבר רעקרָאװ רעד טָאה --
 ןזָאל טשינ רעמ ךיז ןליו עכלעוו .,ענענורטנַא יד ןשיװצ ךָאנ טרפב ,ָאטשינ

 זיא ,גָאט וצ גָאט ןופ ךיז ןרעמ עכלעו ןוא ,לארשי ללכ םעניא ןענעכערניײרַא
 | ?"ונייד, רעד רימ גיוט סָאװ ,אישק יד קירוצ עקַאט

 ןעמַאװצ יבר רעקרָאװ רעד זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא הפיסא רעד ףיוא ןוא
 םיא ןוא ערָאיפעטנָאמ השמ "רש.; םעד ןכוזַאב ןלָאז ןעלריאמ-עשטיא 'ר טימ
 טשינ לָאז רע ,ןלעופסיוא םיא ייב ןוא זיא תודיסח סניױזַא סָאװ ,ןרעלקפיוא
 ןליוּפ ןיא םירדח עשידיי יד ןרימרָאפער ןלעוו

 4 .ג 5

 ןעגנַאגעג ןיבר רעקרָאװ םעד טימ ןעמַאװצ זיא לריאמ-עשטיא 'ר רעדייא

 םוצ ןעגנַאגעג לריאמ-עשטיא 'ר זיא ,ערָאיפעטנָאמ השמ "רש./ םעד ןכוזַאב
 םענופ ןרעדָאפ טשינ לָאז רע ןטעבעג םיא ייב טָאה רע .ןעזָאר וה"תתמ ליכשמ
 טנָאקעג טשינרָאג טָאה רע רעבָא .םירדח יד ןרימרָאפער לָאז ןעמ זַא ,"רש?
 | | .ןלעוּפ

 זַא ,ןעלריאמ-עשטיא 'ר ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג רָאג טָאה ןעזָאר והיתתמ
 ןעמָאנ ןיא ןדער וצ טכער ַא ןבָאה ייז רָאנ ןוא ,ןדיי עתמא יד ןענעז םיליכשמ יד
 ,קלָאפ ןופ

 -עשטיא 'ר טָאה ןעזָאר ליכשמ םעד ייב ןעלריאמ-עשטיא 'ר ןופ ךוזַאב ןכָאנ
 .רעװָאנַאא םהרבא 'ר ריבג םעד וצ ווירב ַא םעד ןגעוו ןבירשעג לריאמ

 קידצ אוהש רחאמ ,, :ןבירשעג ווירב ןיא טָאה לריאמ-עשטיא 'ר סָאװ טָא ןוא !
 ,ותומכ םיקידצ ויהי םירחא םגש הצור ,הלוכ הרותה לכ לע רבועש ףא ,ויניעב

 םירבועש המ םהל יד אלו .ונימיב התלע ךכׂש ונל יא ,רבדנ המו רמאנ המ

 רכזי רשא ,םהיניעב םיצוקכ דוע לבא ,רבד םהל רבוד ןיאו הרותה לע יבמופב

 טנימעג -- ךיז טלַאה רע לייו) ?'ד תרותב םיקיזחמה םלועב לארשי םש |

 ליו ,הרות רעצנַאג רעד ףיוא רבוע זיא רע שטָאכ ,קידצ ַא .רַאפ --- ןענעזָאר

 ךיא לָאז סָאװ ,זיא רע יװ םיקידצ עכלעזַא ןייז ןלָאז ערעדנַא יד ךיוא זַא ,רע
 ערעזדנוא ןיא טעשעג סָאד זַא ,זדנוא וצ זיא ייװ ?ןדער ךיא לָאז סָאװ ןוא ןגָאז
 ףױא ךעלטנפע רבוע ןײלַא ןענעז ייז סָאװ ,גונעג טשינ יַײז זיא'ס ןוא ,ןטייצ



 45 ר |  רעגנוא השנמ

 ןיא ןרָאד ַא יװ ךָאנ זיא ,טרָאװ ןייק טשינ ייז טגָאז רענייק ןוא הרות רעד
 ןוא טלעוו רעד ןיא דיי ןעמָאנ םעד טנַאמרעד סָאװ ,רענייא רעדעי ןגיוא ערעייז
 ,(הרות סטָאג ןָא ךָאנ ךיז ןטלַאה עכלעוו ,יד

 ןלױּפ ןיא זַא ,טרעהעג טַאהעג גנַאל ןופ ןיוש טָאה ערָאיפעטנָאמ "רש,, רעד
 ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ בור'ס םורַא טמענ סָאװ ,עטקעס עשידיסח ַא טריטסיזקע
 גנולעטשרָאפ עיונעג ןייק רעבָא טָאה "רש,/ רעד .ןטכיש עמערָא יד רקיע רעד ןוא
 .תודיסח ןיא סע סניױזַא סָאװ .טַאהעג טשינ

 ךָאנ ןעמוקעגפיוא זיא תודיסח סָאד זַא ,טסוװעג רע טָאה עטכישעג רעד ןופ
 תודיסח סָאד סָאװ ,גנַאלקּפָא ןכַאװש םעד טיול ,גנוגעווַאב רעשיטסיקנַארפ רעד

 רעד ךיז טָאה ,עּפָארײא ברעמ ןיא ,ןדיי יד ןשיװצ טַאהעג טלָאמעד ךָאנ טָאה
 .עטקעס עשיטסימ עמיײהעג ַא סעּפע ןענעז םידיסח יד זַא ,טלעטשעגרָאפ "רש;;

 רעדַָא ,םיאיבנ עשלַאפ ןענעז עכלעוו ,"םיקידצ, יד ןופ טריפעגנָא טרעוװ סָאװ
 ערעיז רַאפ ןטנעמעלע ענענַאטשעגּפָא ערעטצניפ יד סיוא ןצונ ןוא סרעכַאנז
 ,ןסערעטניא ענעגייא

 ןוא ןעזָאר והיתתמ ,םיריבג יד ,םיליכשמ| רעוװעשרַאװ ייווצ יד ןעוו ןוא

 טרעדלישעג םיא ןבָאה ןוא ךוזַאב ַא ףיוא "רש, םייב ןעוועג ןענעז ,ןײטשּפע
 עטקעס רעד ןגעװ טלייצרעד םיא יי ןבָאה ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל יד
 | - | ,םידיסח

 רעד טָא ןופ רעייטשרָאפ יד ןעז וצ קרַאטש רעייז טריסערשטניארַאפ ךימ;;
 רעה ךיא סָאװ ,ץלַא -- טגָאזעג סעומש םעניא "רש, רעד טָאה -- .עטקעס

 טלָאװעג ייז טימ טלָאוװ'כ רעבָא ,טנַאסערעטניא רעייז רימ זיא ,ייז ןגעוו ךייא ןופ
 עקַאט יײז ןענעז .רעריפ יד טָא טימ םינּפ לא םינּפ ךיז ןענעגעגַאב ,ןדער ןיילַא
 ייװצ יד וצ טדנעװעג ךיז רע טָאה -- ?ןטייקכעלנעזרעּפ עטנַאסערעטניא
 יןרעלקפיוא .רימ ריא טנָאק רשפא -- ףבעגעגוצ רע טָאה קיטייצכיילג ןוא םיליכשמ
 עקַאט ייז ןענעז יצ ןוא ןעוועג זיא עטקעס רעקיזָאד רעד ןופ רעדנירג רעד רעוו
 "הרות רעקילײה רעד ןופ עקינירטּפָא

 טרעפטנעעג לוטיב טימ ןעזָאר טָאה -- עטקעס רעד ןופ רעדנירג רעד,

 ַא סעּפע ןעװעג זיא -- תודיסח ןיא קרּפ ַא "רש, ןטימ ןענרעל ןעמונעג ןוא
 טימ רעבייו טלייהעג טָאה סָאװ ,רעשזעבישזעמ לארשי ןעמָאנ ןטימ דיי-ספרָאד

 טַאהעג טָאה רע רעבָא ,גנוי רעבָארג ַא שטנעמ ַא ,רעצכעטיירק ענעדישרַאפ
 עבָארג חרבח ַא ןפַאשעג ךיז םורַא טָאה ןוא טפַארק-סגנויצוצ ַא סעּפע ךיז ןיא
 ןבעגעג ןעמָאנ ַא ייז טָאה רע ,םע-ןומה ןטסָארּפ ןופ ןשטנעמ ,םיצראה-םע ,ןעגנוי
 -- ןעמָאנ םענעדײשַאב םעד טימ טניורקעג ךיז רע טָאה ןיײלַא ןוא "םידיסח;
 רעדָא ,"בוט-םשילעב,; -- טגָאעג רעטײוװ עלעכיימש:קזח ַא טימ רע טָאה
 ןרעמ וצ ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה טלָאמעד טניז .טנייה םיא ןפור ייז יו "ט'שעב,
 "םיקידצ,, ךיז ןפור עּכלעוו ,סרעריפרַאפ ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,סרעריפ ענעדישרַאפ
 רעגנעהנָא יד ןענרעל ןוא םיצראה-םע עסיורג ,ונילעד-אל ,עלַא ןענעז ,"םייבר,, רעדָא

 ".ןשינעביולגרעבא עטקעס רעייז ןופ

 ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ףַארג רעשילױּפ ַא טכוזַאב ךימ טָאה ןטכענ רעבָא
 גנוריגער רעד ןיא טרָא ןעזעגנָא ןַא רָאג ָאד טמענרַאפ רעכלעוו --- ערָאיפעטנָאמ
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 זַא ,טלייצרעד רימ רע טָאה ,ןדיי יד ןגעו סעומש ַא וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו ןוא
 זַא ,ךיז טכַאד ,עלעטעטש ןיילק ַא ןיא ץעגרע זַא ,טגָאזעג םיא טָאה רעטָאפ ןייז

 "רש, רעד טָאה -- ץענ'עזיַאק רעדָא ץינוָאק ןעמָאנ םעד טנָאמרעד טָאה רע
 רעד טָא ןופ רעריפ ַא ,קידצ ַא טניווװעג ןטרָאד טָאה -- טרָאװ סָאד ןגיוצעגסיוא

 םיא טימ ךיז ידכ ,ןרָאפעג דימת םיא וצ ,ףַארג רעד ,רעטָאפ ןייז זיא ,עטקעס
 ,טגָאזעג םיא טָאה קידצ רעד סָאװ .םינינע ענעדישרַאפ ןיא ןייז וצ הצע-לאוש
 ףַארג רעד טָאה ,איבנ קיטש ַא ןעוועג זיא קידצ רעד לייוו ,ןָאטעג רע טָאה יוזַא

 ",טלייצרעד

 -- ?ךיגמ רעצינעשזַאק , ןפורעג ךיז טָאה רעכלעוו ,בר ַא ןעוועג זיא סָאד ,;
 קילעפוצ טָאה רע -- טרעפטנעעג קידאחינ טשינ רָאג ןייטשּפע ליכשמ רעד טָאה
 ןעגנולעג םיא זיא רַאפרעד ,גולק רעייז ןעוועג זיא ןוא ןענרעל ךס ַא טנַאקעג ָאי

 ןוא ןפַארג ןרָאפעג עקַאט ןענעז םיא וצ ןוא טײל-לדַא עשיליוּפ יד ןרָאנוצּפָא

 ייז ןוא טרַאנעגנײרַא ייז תולובחת ענעדישרַאפ ךרוד טָאה רע טָאװ ,ןטשריפ

 טשינרָאג ןופרעד טָאה ןײלַא רע סָאװ ,םירחסמ ןגעװ תוצע יילרעלכ ןבעגעג

 ",טסווועג

 רעשיליוּפ ַא ןכלעוו .ןגעוו ,קצָאק ןופ ?רענינַאר-רעדנווו,, רעד זיא סָאװ ןוא;
 עטנַאסערעטניא רָאג ַא ןייז סעּפע לָאז רע זַא ,טלייצרעד ןטכענ רימ טָאה ףָארג

 "?ןַאזרעכ

 טָאה -- טרעפטנעעג לענש ןײטשּפע טָאה -- שפנ רעטיירדעצ א סעּפע,

 ענייז יײז טימ טרוָאד טעװַארּפ ןוא ןשטנעמ טימ ןומח א טּפעלשעגנעמַאזוצ
 "קיטש טעשילרעטסיוא

 ַא ןבָאה ךיא לעװ ןעו -- ,ןעז וצ ייז טריסערעטניארַאפ רעייז טלָאװ ךימ,

 ייועל .רד רַאטערקעס ןייז וצ טדנעוװעג גנילצולּפ ךיז רע טָאה --- ?גָאט ןעיירפ

 -רעדנווװ, םעד טימ ןסעומש ןיילַא ןוא קצָאק ןייק ןרָאפנײרַא ןלעוו ךיא טלָאװ ---

 "זיא רע ןױשרַאּפ ַא רַאפ סָאװ ,ןסיוו ךיילג לע ךיא ."רעניבַאר

 ארומ ןבָאה ייז ,שינרעטיצ ןייא ןיא ןעוװעג ןיוש ןענעז םיליכשמ ייווצ יד
 ןייז ןוא דיר עפרַאש ענייז טימ יבר רעקצָאק רעד רָאג טעװ רעמָאט זַא ,טַאהעג
 ענעפָא-בלַאה טימ ייז ןבָאה ,"רש, ןפיוא קורדנייא ןטוג ַא ןכַאמ ליומ קידרעייפ
 .רעפטנע סיוועל .רד ףיוא טרַאװעג רעליימ

 ןױוש טָאה רע ןוא לינשמ קיטש ַא ןעועג ךיוא רעבָא זיא ןילַא יוועל .רד

 רַאפרעד ,םייבר ןוא םידיסח עלַא יד טָא וצ ליפעגרעדיו ַא טַאהעג רעירפ ןופ

 ןביוהעגנָא טָאה ןוא עלעכיב ןשירַאטערקעס ןייז ןעמונעגסױרַא יוועל .רד טָאה

 ןטלַאטשנַא רימ ןכוזַאב טכַאנרַאפ ,ףַארג רעד ןוא רעד טמוק ןגרָאמ :ןענעייל וצ
 ,טנעדיזערּפ טָאטש םייב טיזיוו ַא

 :טקידנערַאפ ןוא ןטיזיו טימ לטעצ ןצנַאג ַא טנכערעגסיוא ױזַא םיא טָאה רע

 ןּפַאכוצרעבירַא ךיז טייצ ןייק ןבָאה טשינ רעמ ןיוש ןלעװ רימ זַא ,ךיז טכַאד רימ ,

 | ."קצָאק ןייק
 סָאד ןעמונעג ייברעד .טרעפטנעעג "רש. רעד טָאה -- !דָאש ַא ,דָאש ַא --

 רֶע .זָאנ רעד וצ ךעלעמַאּפ טריפעגוצ ןוא עלעקשוּפ-קַאבַאט ענרענייב-טנַאפלעה

 ןיה ,זָאנ רעד רעביא עלעקשוּפיקַאבַאט ןטנפעעג ןטימ ןבעגעג רָאפ ַא טכייל טָאה
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 -רַאפ לסיבַא רעטצנעפ םוצ ןעגנַאגעגוצ ,טלעטשעגפיוא ךיז טָאה ןוא ,קירוצ ןוא
 ,טכַארט

 ,רעהַא רָאנ טמוק !יועל .רד ףבעגעג ףור ַא "רש, רעד טָאה גנילצולּפ

 -סח ןעמ טגָאלש ,סַאג רעד ףיוא זיא סע סָאװ ,ףױלעגנעמַאװצ םעד רָאנ טעז

 סָאװ ןסיורעד ךיז רָאטַאנרעבוג םוצ דחוימ חילש ַא ףכית טקיש ?ןדיי םולשו
 .טדערעג קערש טימ "רש, רעד טָאה -- ןעשעג זיא'ס

 רעטצנעפ םוצ ןפָאלעגוצ ןענעז םיליכשמ ייווצ יד ןוא יוועל ,רד ,יירד עלַא
 ןעזעג ןבָאה ייז ןוא

 טרָאֿפ עכלעוו ,שטָאק ַא םורַא ךיז ןפוטש ןשטנעמ ןופ עסַאמ עצרַאװש ַא
 -גגעק רענייא ןוא ןָאנביױא ייווצ ,ןדיי יירד ןציז שטָאק רעד ןיא ,ךעלעמַאּפ רעייז

 עכלעוו ,טיילעגנוי ןוא ןדיי רעטרעדנוה ןעגנעה שטָאק רעד םורַא ןוא ייז רעביא

 קילדנעצ עכעלטע ןעמ טעז עלַא ייז ןשיוװצ ןוא ןטייז עלַא ןופ ןפרָאװעג ןרעוו
 .פוא ןקידתוירזכא ןַא ףיוא ןומחה ןסיורג םעד ןביירט עכלעוו ,ןטנַאיצילַאפ

 ןכוזַאב ,ןעלריאמ-עשטיא 'ר טימ יבר רעקרָאװ רעד ןרָאפעג טציא ןענעז סָאד
 ,רעקצָאק ןוא רעקרָאװ ,םידיסח רעכסישּפ עטלַא עלַא .ערָאיפעטנַאמ "רש,, םעד

 -רָאװ םעד ןעז ,סַאג רעד ףיוא ןעוועג ןענעז ,עשרַאװ ןיא טניווועג ןבָאה סָאװ

 ,ןיבר רעק
 ףיוא ןעגנַאהעגנָא ךיז ןבָאה ,שטָאק רעד ךָאנ ןפָאלעגכָאנ ןענעז םידיסח יד

 ןיא ןטלַאהעג ייז ןבָאה ןוא ןטנַאיצילָאּפ ןֿפָאלעג ןענעז ייז םורַא ןוא רעדער יד
 ןיק ןבילרעד טשינ לָאז ןעמ זַא ,לעפַאב ַא ןעוועג זיא'ס לייוו ,ןגָאלש ןייא

 ןייז טעוװ ערָאיפעטנָאמ "רש. רעד תעשב סָאג ןיא סעיצַארטסנָאמעד עשידיי

 ,טָאטש ןיא
 םעד ןביירט ןייא ןיא ,ןגָאלש ןייא ןיא ןטלַאהעג ןטנַאיצילָאּפ יד ןבָאה

 רָאג ןטלָאװ ייז יו ױזַא ,טקוקעג טשינ רָאג ףיוא ןבָאה םידיסח יד רעּבָא ,םלוע

 ןעוועג ןענעז ןגיוא ערעייז .ןגָארקעג ןבָאה ייז סָאװ ,ּפעלק יד טליפעג ןעוועג טשינ
 .ןסעזעג זיא יבר רעקרָאװ רעד וו ,שטָאק רעד וצ טדנעוועג

 "רש, רעד וװ ,זױה םוצ טרעטנענרעד טַאהעג ןיוש ךיז טָאה שטָאק יד ןעוו
 ןוא ןיבר רעקרָאװ םעד טנעקרעד םיליכשמ ייווצ יד ןבָאה ,ןענַאטשעגניײא זיא
 ?ףש , םעד טקױרַאב ןבָאה ייז ןוא ןעלריאמ-עשטיא 'ר

 ןעעז יױזַא ןוא "םיקידצ ,; ייווצ ,םידיסח יד ןופ ױרעריפ ייווצ ןענעז סָאד --
 ןופ ןגיױא יד ןיא םינּפ רעזדנוא זדנוא ייז ןצרַאװשרַאפ ױזַא ,םידיסח יד סיוא
 דליװ הנחמ ַא יװ ,םייבר ערעייז ךָאנ ןפיול ייז ,רעניוונייא עכעלטסירק יד

 ,ןשטנעמ
 ךיז וצ ןענָאק ייז ןעוו ,ןטייקכעלנעזרעּפ עסיורג ןייז ךָאד ןזומ ייז רעבָא --

 יד טָא .גנורעטסייגַאב ַאזַא טימ ךָאנ ייז ןפיול סָאװ ,ןשטנעמ ליפ ױזַא ןעיצוצ
 לָאז סָאװרַאפ ןוא ייז ןגָאלש ןטנַאיצילָאּפ יד יו טשינ וליפַא ךָאד ןליפ ןשטנעמ
 עבַאגפױא יד -- .טגערפעג "רש, רעד טָאה -- ?ןגָאלש ייז יײצילָאּפ יד עקַאט
 עקיור ןגָאלש וצ טשינ ,גנונעדרָא ןכַאמ וצ רָאנ ךָאד זיא יײצילָאּפ רעד ןופ
 "רש/ רעד טָאה -- ,ןטיז עשירַאברַאב טימ ,ָאד דנַאל שירַאברַאב ַא .רעגריב
 ביוא -- טדנעוװװעג ךיז רע טָאה יוועל .רד םוצ ןוא --- .טגָאזעג ןיילַא ךיז וצ יו

 .ןיירָא ךיילג ייז זָאל ָאט ,ןעז ךימ ןעמוקעג ןענעז "םיקידצ ,, יד
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 ןענַאטשעג ןענעז ,טניוװעג טָאה ערָאיפעטנָאמ "רש, רעד וװ ,זיוה ןרַאפ
 ערעדנַא ןַא ןעמוקעגסױרַא זיא טייצ וצ טייצ ןופ .ןשטָאק עכעלטשריפ ענעדישרַאּפ
 סרעניד .ןתידוהי -- ןערָאיפעטנַאמ ןופ יורפ יד טכוזַאב טָאה עכלעוו ,ןיפערג
 ןשטָאק יד רַאפ ןענַאטשעג ןענעז סעקשטנעה עסייוו ןוא ןקורַאּפ עסייוו טימ
 סניפערג יד טריפעגוצ ןוא ןשטָאק יד ןופ ןריט ענעדלַאג יד טנפעעג ןבָאה ןוא
 ןעמַאד עשיפיוה יד ןוא

 ןגָארטעגנײרַא יו טעמכ ןענעז לריאמ-עשטיא 'ר ןוא יבר רעקרָאװ רעד
 םענופ רעיױט םעניא טזָאלעגניירַא רעבָא ,בידיסח םלוע ןסיורג םעד ןופ ןרָאװעג
 ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ייווצ יד רָאנ ןעמ טָאה ,טניווװעג טָאה ערָאיפעטנָאמ וװ ,זיוה
 ןסיורד ןיא ןייטש ןבילבעג זיא םידיסח הנחמ עסיורג יד ןוא שטָאק ןיא ןסעזעג

 ןדי ךס ַא ןענופעג ךיז ןבָאה גנוניוװ סערָאיפעטנַאמ ןופ רעמיצרָאפ ןיא

 ןשידי םעד ןעז ןעמוקעג ןענעז ייז .ךעלטעטש עקימורַא יד ןוא עשרַאו ןופ
 ,רַאטערקעס רעד ןוא ,רעצרעה ערעטיב ערעייז ןסיגסיוא םיא רַאפ ןוא "רש.

 ערָאיפעטנָאמ "רש רעייא, :רעפטנע ןייא טַאהעג ןעמעלַא רַאפ טָאה ,יוועל ,רד

 רעקרָאװ םעד ןעזרעד טָאה רַאטערקעס רעד ןעוו ןוא "!םייה רעד ןיא ָאטשינ זיא
 זַא ,ליטש רעד ןיא םיא קידנגָאז ,ןטרַאוװוצ לסיבַא ןסייהעג םיא רע טָאה ,ןיבר
 .ןיײגנײרַא ןענָאק רע טעװ דלַאב

 יד פָא טרַאנ ןעמ סָאװ ,ןיבר רעקרָאװ םעד ןָאטעג יו קרַאטש סָאד טָאה

 ;ןָאטעג לביימש ןרעטיב ַא טָאה רע ןוא ,ןדיי עדמערפ

 רימ זיא , ,יוועל .רד ,רַאטערקעס םיִצ יבר רעקרָאװ רעד טגָאז ,"טציא,
 תבש) "הניכשה ינּפ תלבקהמ םיחרוא תסנכה הלודג, :ארמג יד טרעפטנערַאפ
 :טייטש ,הניכש יד ןעזרעד טָאה רע תעב .וניבר השמ ייב םורָאװ .((ב ,ז"כק
 םיריבג יד ,ןטלַאהַאב םינּפ סָאד ןיולב טָאה רע (ו ,'ג תומש) "ויִנּפ השמ רתסיו ;

 . "ףצנַאגניא ךיז ייז ןטלַאהַאב -- ןַאמערָא ןַא ,חרוא ןַא ןעעזרעד יז זַא ,רעבָא

 ןבעגעג לכימש םענעגנווצעג ַא טָאה ,ךָאטש םעד טליטרעד טָאה יוועל .רד

 ןסעזעג זיא "רש, רעד ווו ,רעמיצ ןיא ןדנווושרַאפ קירוצ דלַאב זיא רע
 ".ערקעס ןייז וצ ןבעגעג לעפַאב ַא "רש. רעד טָאה ,"!ןעמוקניײרַא ייז ןלָאז,

 .יוועל .רד ,רָאט

 יז תעשב ,רעמיצ ןיא ןביילב טלָאװעג םינּפה ןבָאה םיליכשמ ייווצ יד
 קנוװ ַא יז טָאה יוועל .רד רעבָא ,"רש,, םייב ןייז טעװ עיצַאגעלעד עשידיסח
 ליװ "רש רעד לייו ,רעמיצ ןקיייברעד םעניא ןייגניירַא ןלָאז ייז ,ןבעגעג
 .טסעג ףיוא טמענ רע ןעוו ,ייברעד ןייז ןלָאז ןשטנעמ עדמערפ זַא ,טשינ לָאמנייק

 ןבָאה ןוא רעמיצ ןקידנבענ םעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ןענעז םיליכשמ ייווצ יד
 וצ טשינוצ ךָאנרעד ידכ ,ןײגסױרַא ןלעוו םייבר יד זיב ,ןטרַאו טלָאװעג ןטרָאד
 ,תונעט ערעייז ןכַאמ

 ןוא ןדיי יירד ןיירַא רעמיצ ןיא "ףש,, םוצ טריפעגניירַא טָאה יוועל .רד
 ,סױרַא זיא ןוא ,םייבר יד ןענעז סָאד ףדלָאמעג טָאה

 ערעייז טימ ,ןדיי יד ןופ ןעזסיוא עקידהנושמ סָאד קידנעעזרעד ,"רש,, רעד
 יז רַאפ טלעטשעגפיוא ןגעוו ץרא-ךרד רַאפ ךיז טָאה ,םישובלמ ענעדייז ,עגנַאל
 ןציז ייז ןסייהעג ןוא
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 ַא טימ ,טרַאדעגסיױא ,ןיילק ,יבר רעקרָאװ רעד ןענַאטשעג זיא "רש, םעד רַאפ
 -כרוד ךיז טָאה סָאװ ,דרָאב רעטכידעג ,רערעצרַאװש ךָאנ ַא טימ ,םינּפ ץרַאװש

 ןיא ןָאטעגנָא ןעמערב עיורג טימ ןוא רָאה םידעפ ענרעבליז טימ יו טבעוועג
 רעד ףיוא טלקיװעגמורַא לטרַאג םענעסַאלטַא ןטײרב ַא טימ קידָאּפס ןכױה ַא
 -זיב ַא טימ ,די רעכיוה ַא -- השמ ,יאבג ןייז ,םיא ןבענ .עשעקעב רענעדייז

 סָאװ ,טנעה עגנַאל ייוצ טימ ןוא דרָאבױטשרַאב עלעג ַא טימ ,םינּפ גנערטש
 ףיבר םעד ןייז דובכב עגוּפ ןלעװ רעװ טעוו'ס בוא ,ןשטַאּפ טונימ עדעי ןענָאק
 טקעװרעד רוגיפ ןייז טימ טָאה רעכלעוו ,לריאמ-עשטיא 'ר טנַאה רעטכער רעד ייב

 | | י .ךיז וצ טקעּפסער םענייא ןדעי ייב

 ןבָאה עלַא יװ םעדכָאנ ,טגערפעג "רש רעד טָאה "!םייבר עלַא ריא טנעז;

 | / .טצעזעגרעדינַא טַאהעג ךיז

 רע טָאה -- ,"דיי רעד זיולב, .טרעפטנעעג לריאמ-עשטיא "ר טָאה ,"!ןיינ,
 ןוא ,יאבג ַא זיא רעטייוצ רעד ןוא .יבר ַא ןיא , -- ,רעקרָאװ ןפיוא ןזיוװעגנָא
 : י - | ,"דיסח ַא םיוק ןיב ךיא

 רע טָאה ,טרעהעגנָא רעירפ ךיז טָאה "רש. רעד סָאװ םעלַא םעד טול
 ,סרעכַאנז ןייק םתס טשינ סָאד ןענעז סעּפע .דליב רעדנַא ןַא רָאג ןעזרעד טציא

 סָאד ףינ -- טכַארטעג ךיז רע טָאה -- ,ןשטנעמ ענענַאטשעגּפָא ןריפרַאפ סָאװ
 טשינ ןבָאה ןגיוא ענױזַא ןוא רעמינּפ עכלעזַא ,ןשטנעמ עקידנקנעד-ףיט ןייז ןזומ

 .רעלדניווש ןייק

 .טגערפעג "רשג רעד טָאה -- ?ןעניד ךייא ךיא ןָאק סָאװ טימ --

 ןדיי וצ טייקנבעגרעביא ןוא טייקסיורג רעייא ןגעוו טרעהעג ןבָאה רימ --
 העיסנ רעיא ןגעװ טרעהעג ןכָאה רימ .ןביהעגנָא יבר רעקרָאװ רעד טָאה --
 רימ ןוא ,קלָאפ ןשידיי םעד רַאפ ףיִז ןייז וצ לדתשמ ,רַאצ םוצ דנַאלסור ןייק

 יד ןיא ןייז ןח-אשונ ,"רש; רעסיורג ,טלָאז ריא .טָאג וצ ןעוועג ללּפתמ ןבָאה

 ןענעז רַאפרעד ןוא .םורֵא םיא ןעלגניר סָאװ ,םירש עלַא ןופ ןוא רַאצ ןופ ןגיוא

 עיינ ןריפנייא ןגעוו חריזג יד ןכַאמ לטבמ טלָאז ריא ,ןטעב ךייא ןעמוקעג רימ

 רעזדנוא רַאפ דוסי רעקיצנייא רעד ןעוװעג זיא סָאװ ,םירדח ערעזדנוא ןיא םיגהנמ
 י ,טנייה זיב םויק

 ריא -- ןָאטעג גערפ ַא ןָאט ןוייב ַא טימ ערָאיפעטנָאמ טָאה --- ?סָאװ --

 טלָאז ריא ידכ ףענרעל ןענעק טשינרַאג לָאז קלָאפ סָאד זַא ,רעטייוו עקַאט טליוו

 עשיטנַאטקעס רעייא ןטײרּפשרַאפ ןוא שינרעטצניפ ןיא ןטלַאה רעמ ךַאנ סע ןענעק
 ?הרות רעד ןגעק זיא סָאװ ,תודיסח סָאד ,ערעל

 וצ םיא ידכ ,סַאלעג טרעפטנעעג לריאמ-עשטיא 'ר טָאה -- ,אברדא --
 ,ןעמרָאפער ןייק ןריפנייא טשינ לָאז ןעמ זַא ,עקַאט ךָאד ןליוו רימ --- ,ןקיױרַאב
 תובא ערעזדנוא יו ױזַא ,תווצמ עלַא טימ הרות יד ןטיה ןענָאק לָאז ןעמ ידכ

 .טיהעגּפָא יז ןבָאה

 רעד ןומ ןצעזעג יד ןָא עקַאט ךיז ריא טלַאה םידיסח עלַא טימ ריא ןוא --
 טָאה -- ?השודקה הרות רעד ןופ םיקוח יד ףיױא רבוע טשינ ריא טנעז ?הרות
 ןופ טרעהעגנָא ךיז טָאװ רע .סָאװ ,סָאד קידנרזחרעביא ,טגערפעג ?רש, רעד
 י .ןעועג רעירפ ןענעז עכלפוו ,םיליכשמ ייווצ יד
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 טרעפטנעעג קידהענכה טָאה --- הרות יד ןייז וצ םייקמ ךיז ןעימַאב רימ --
 .יבר רעקרָאװ רעד

 .טגערפעג רעטיײװ "רש, רעד טָאה -- ?שטָאכ ריא טנעק ןענרעל ןוא --

 ,טרעפטנעעג יבר רעקרָאװ רעד טָאה -- ,ןענעק ֹוצ ךיז ןעימַאב רימ --

 -רָאפ ןביוהעגנָא ןעלריאמ-עשטיא 'ר טימ יבר רעקרָאװ רעד טָאה ָאד ןוא
 ןענַאטשרַאפ טכעלש רעייז טָאה רש רעד ."רש, ןרַאפ תונעט ערעייז ןגיילוצ
 לָאז רע ,יועל .רד ,רַאטערקעס םעד ןסייהעג רע טָאה ףוסל ןוא ,שידיי רעייז

 םעד טקידנערַאפ טָאװה יבר רעקרָאװ רעד .רעצעזרעביא רעד ןייז ןוא ןעמוקניירַא
 ןעמ זַא ןליו רימ ,אברדא ,תולג ןיא ןדיי יד ןטלַאה ןליוו רימ טשינ,, :סעומש

 רעזדנוא יו ױזַא .תולג ןיא ןענעז לארשי תסנכ יד ןוא הניכש יד זַא ,ןליפרעד לָאז
 םירצמ תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו :טשטייטעג טָאה עכסישּפ ןופ םנוב 'ר יבר
 ןעו ,זיא תולג רעטסגרע רעד .."ולבס ,, ןושל ןופ זיא "תולבס, ,(ו ,'ו תומש)
 דובעש םעד וצ טניווװעגוצ טרעװ ןעמ ןעו ,תולג םעד ןליפ וצ ףיוא טרעה ןעמ
 ייב ןיוש טלַאה ריא ביוא -- "םירצמ תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו, .הענכה ןוא
 רָאג ןיוש ךייא טרַא סע ןוא תולג םעד ןייז לבוס ןיוש טנָאק ריא זַא ,כצמ ַאזַא
  ,טיצ עטסכעה יד ןיוש זיא ןַאד ,ןטרַאװ טשינ רעמ ןעמ רָאט ןַאד -- טשינ
 "וטרָאד ןופ ןריפוצסױרַא ךייא ,טגָאזעג טָאג טָאה

 ןבָאה ןגיוא סנעמעוו ,"רש, םעד רַאפ טצעזעגרעביא הרות יד טָאה יוועל .רד
 ,דיירפ רַאפ ןטכיולעגפיוא

 סָאװ ,טסעג ייווצ יד ןיירַא ףור,, :יועל .רד וצ טגָאזעג טָאה "רש,, רעד ןוא
 ןעז רימָאל ןוא ָאז טדער ןעמ סָאװ ןרעה ךיוא ייז ןלָאז ,ןעוועג ָאד רעירפ ןענעז
 ."ףיורעד ןרעפטנע ןלעװ ייז סָאװ

 יד קידנעעזרעד ,קָארשרעד לריאמ-עשטיא 'ר ךיז טָאה עגר עטשרע יד
 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ייז ןוא ,טקױרַאב דלַאב ךיז טָאה רע רעבָא ,םיליכשמ ייווצ
 :!"רש,, ןרַאפ ןהנעטוצסיוא

 ןבָאה לריאמ-עשטיא 'ר ןוא יבר רעקרָאװ רעד סָאװ ,חוכיוו ןצנַאג םעד
 טָאה רע רָאנ ,טרעהעגוצ טשינ "רש, רעד טָאה ,םיליכשמ יד טימ טריפעג
 ,שטנעמ ַא ןעזרעד ךיז רַאפ טָאה רע .ןיבר רעקרָאװ םענופ תועונת יד טקוקעגכָאנ
 סע זיא םיא סָאװ ,עלופתודוס ַא ,עשיטסימ ַא ,טלעװ רעדנַא ןַא ןיא טבעל סָאװ

 ,םיא רַאפ ןעמוקַאב רע טָאה ץרא:ךרד רָאנ -- דמערפ

 לטבמ ןענעז םידיסח יד זַא ,ןעירשעג רדסכ ןבָאה םיליכשמ יד ןעו ןוא

 :טרעפטנעעג יבר רעקרָאװ רעד טָאה ,רענרעל-הרות יד ,םידמול

 ןבָאה ןדיי יד ןכלעוו ףיוא ,יניס רה רעד :ןַארַאפ ןענעז גרעב עבושח ייווצ,

 טריפעג טָאה םהרבא ןכלעוו ףיוא ,הירומה-רה רעד ןוא ,הרות יד ןעוועג לבקמ

 -תיב םעד ןעמ טָאה סָאװרַאפ :השק גולפ ןיא ךָאד זיא .הדיקע רעד וצ ןקחצי

 ןעמ וו ,גרַאב ןפיוא ,יניס-רה ןפיוא טשינ ןוא הירומה-רה ןפיוא טיובעג שדקמה

 וצ טיירג זיא דיי ַא וװ ,טְרָא סָאד :ץורית רעד זיא ?הרות יד ןבעגעג זדנוא טָאה

 רעבושח ליפ םלוע-לש-ונובר םייב זיא ,ןטשרעביוא ןרַאפ זדלַאה םעד ןקערטש
 ,טוג יאדווא זיא -- תודמול ,הרות ..הרות יד ןבעגעג טָאה ןעמ ווו ,טרָא םענופ
 | "וטייקשידיי רַאפ שפנ-תריסמ ןבָאה זיא רקיע רעד רעבָא
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 ןעו ןוא ,הרות סניּבר רעקרָאװ םענופ טַאהעג האנה רעייז טָאה "רש,, רעד

 חצנמ טָאה יבר רעקרָאװ רעד זַא ,טניימעג ןעמ טָאה ,טנגעזעג ךיז סָאה רע

 ,םידיסח טימ טלַאה "רש, רעד ןוא םיליכשמ יד ןעוועג

 טָאה ןײלַא רע .תודיסח סָאד דמערפ ןעװעג טרָאפ זיא "רש, םעד רעבָא
 טריפעג טרעװ סע סָאװ ,ףמַאק םעד ןיא ןרעטנָאלּפרעדנַאנַאפ טנָאקעג טשינ ךיז
 םעד ןכעגעגרעביא טָאה "רש, רעד ןעװ .םידיסח יד טימ םיליכשמ יד ןשיווצ
 ,ןלױּפ ןוא דנַאלסור ןיא גנודליב רעשידיי ןופ דנַאטשוצ םעד,, ןגעוו םודנַארָאמעמ
 ,עיצַאגעלעד רעשידיסח רעד ןופ תושקב יד טימ טנכערעג טשינ רָאג ךיז רע טָאה
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 ןאב 2

 ,רעניווונייא ענלצנייא זיולב ןעקנעדעג

 ַא ןרָאפעגנָא זיא םיצולּפ ןעוו ןעוועג טלמעד זיא גָאט-זומת רעטציהעצ ַא

 סעכלעזַא רעכָא ,שיצירּפ-טינ-שיצירּפ ,לבעמ שילרעטסיוא סעּפע טימ טגײלַאב ןגָאװ

 ףעזעג טינ לָאמנייק ךָאנ סַאג עדרַאװט ןופ ןדיי ןבאה

 םנופ .סרעדיוג עקירעגיינ ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ךעלמערק-זייּפש ןופ ןריט יד ןיא

 יד טגײלעגקעװַא סעקטסידָאמ עכיילב ייווצ ןבָאה טפעשעג-ןשולעּפַאק ןטנפעעגדיינ

 "ציּפש יד ןגיוברַאפ לסיבַא ,ןרעדעפסיורטש עקיזיר יד טימ ןשולעּפאק עטיירב

 רעד .ןגָאװ ןשילרעטסיוא םוצ ןעלקײקסױרַא ךיז ןקילב יד טזָאלעג ןוא ןעגנַאהרַאפ

 עקיטָאלב טימ ןיירַא סַאג ןיא סױרַא טצרַאװש לטַאטשרַאװ ןייז סָאװ ,רעטסוש

 םענעגיובעגניא םעד טכיילגעגסיוא לייוו ַא טָאה ,לדליש ןטמירקעגסיוא ןוא ןביוש

 טײהרעטכַארטרַאפ קידנבייר ,'רעדנוװ ןזייב, םעד קילב ןייז טקישעגכָאנ ןוא ןקו"

 ,טנַאה רעטרימשרַאפ רעד טימ זָאנ יד

 ןצַאט ענרעּפוק ירד יד ןוז רעד ןגעקטנַא ןענייש סע וװ טרָאד ,סָאג קע ןופ

 ןופ יירעגנילק זעװרעג ַא טרעהרעד ךיז טָאװ ,"רעשטלעפ ,, םוצ גנַאגנייא ןרעביא

 רעד ןוא טלַארּפעצ ןענאטשעג "ערוזירפ,, רעד ןופ ריס יד זיא ןיוש ןוא לקעלג ַא

 ןיא ןויװַאב ךיז טָאה ןצגָאװ עקיציּפש ,עטיירדרַאפ יד טימ ןיילַא !"רעשטלעפ.

 ןלעזעג ייווצ ענייז טקוקעגרעפַא םיא ןבָאה סמערָא יד רעביא ןופ ;טיירב רעצנאג ריא

 .ןרעיוא יד רעטניה טקוררַאפ ןעמַאק יד טימ

 -סױרַא ''רעשטלעפ , םעד ןעז וצ ןעוועג טניווװעג טפָא ןעמ זיא עדרַאװט ףיוא

 ןבָאה סָאװ סעקינהרבח עסייוו יד ןגָאי ןוא סעכ טימ ייעדוזידפ,, רעד ןופ ןעגנירּפש

 ןעגנילק לקעלג סָאד ןרעה וצ ידכ ,ריט ןייז טנפעעג לָאמעלַא קידנעייגייברַאפ

 סעּפע טייקירעגיינ ןופ ןענעז ןצנָאװ עטיירדרַאפ יד .קיור רע טייטש רעכָא טנייה

 רעד טימ רעטצנעפ-יוש ןיא סָאו רוגיפ ענעסקַאװ יד וליפַא ,ןרָאװעג רעקיציּפש

 עטכידעג ַא טגיל'ס רעכלעוו ףיוא ,טסויב ןקידנצרַאטשסױרַא ןוא רוזירפ רעכיוה

 ..טרעדנווװרַאפ סיוא ךיוא טעז -- ,ביוטש טכיש

 !ןרעיומ עטלײשענּפָא יד טימ ףיוה ןקיטנַאקריפ ןעָארג ןיא ןעמוקעג זיא יז יו

 1946 .דנַאלסור ןיא 1946--1939 .עשרַאו ןיא 1920 ןרױבעג -- ןַאמנזייא יבצ

 .ֿפָא טלגיפש "?ַאנעריא, .רעלייצרעד .לארשי תנידמ 1949 .ןעגנורעדנַאו 1949 זיב

 ןטעיווצ גנודמערפּפָא עשיטסימ טשינ ריש יד ,דניק שידיי ַא ןופ המשנ רעד ךרוד

 .עשרַאוו ןיא ןדיי ןוא ןקַאלָאּפ
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 ןעמונעג טָאה'מ ןוא ןרעיוט יד ןופ םענייא ייפ ןבילבעג ןייטש זיא ןגָאװ רעד

 ַא ,טריצַאב ןעמולב ןוא סעדנַאלריג טימ קנעש ענעבמעד ,ערעווש יד ןּפעלשּפָארַא

 ,קיצנַאלג ַא ,קיטשיּפָאק עקידכעלייק-בלַאה יד ףיוא לגייפ עקידהנושמ טימ טעב טיירב

 ןדנַאר עטצינשעג ןוא סיפ ערעווש טימ ריװַאלק ןצרַאװש

 טקוקעגכָאנ רעליימ ענעפָא טימ ןוא ףיוה םנופ ןפָאלעגסױרַא ןענעז רעדניק
 עפייטש ייווצ טימ עּפַאנַאק יד ,ןלעטָאפ ענרעדעל-לקנוט עלַא יד טגָארט ןעמ יו

 ,ץלָאה לקנוט ןיא טמערעגנייא ןוא שולּפ טימ טקעדַאב ןעלנָא ןכיוה ןוא סעקלַאװ

 ענעדישרַאפ יד ןלעטשוצקעװַא טנידעג טָאה ןביוא ןופ סמיזעג רעטיירב סנעמעוו

 -עלג ענעפילשעג ! טימ .ץנעדערק עטיירב יד ןוא ,סעזַאװ ןוא ךעלרוגיפ ענעיילעצרָאּפ

 .ךעלריט ענרעז

 : ןעלסקַא יד טימ ןביוהעג טָאה'מ .ערעטלע טרַאשעגוצ .ךיז ןבָאה רעדניק יד וצ = |

 ןגנע ַאזַא ןבילקעגסיוא טָאה ?ץישזדעשזד,, ַא רַאפ סָאװ ?ןײרַא סָאד ךיז טיצ רעוו --

 ןענַאטשעג רעטייו ןוא טרעדנווװעג ךיז ןעמ טָאה ?ףיוה

 -- :ןָאטעג םורב ַא ןוא לטייש סָאד טכַאמעגטכערוצ טָאה ענעדיי ַא סעּפע

 ןָאטעג ריפ ַא יז טָאה --- ,ָאד רָאנ םוקמ רעדנַא ןייק עשרַאװ ןיא ןענופעג טשינ ןיוש

 ,טנַאה רעקידרעדָא רעטעוװערָאהעגסיױא ןַא טימ

 טימ טעייוועג םעד ןופ טָאה'ס רעבָא ,ןקילב סנעמעלַא ןגיוצעגוצ טָאה לבעמ סָאד

 ףױרַא ןעמ טגָארט סָאד זַא ,טסווװרעד ךיז טָאה'מ ןעוו ןוא ,המיא ןוא טייקדמערפ

 . עכעלטע טניז ןיוש ןעייטש סָאװ ,ןרעמיצ עקידייל יירד יד ןיא קָאטש ןטייווצ ןפיוא

 דניװשעג ךיז סָאה ןעמ .ןרָאװעג רערעטיש למעזעג סָאד זיא ,טּפַאלקרַאּפ רָאי

 .ןָאטעג יײּפש םענעטלַאהַאב ַא ןבָאה ליפ ,טרַאשעגקעװַא

 ןעמ טָאה ,ײסָאר ףיט ןופ רחוס ַא ,טַאנגַאמ ַא דיי ַא ,רעניווונייא ןטצעל םעד

 יד ןטימעגסיוא ןבָאה ןדיי .ןעגנָאהעגפיוא ןגרָאמירפ ַא ןיא לָאמנייא ןפָארטעג ָאד

 עלַא ןוא ,טדערעג יװ טקניוװעגוצ רעמ ןעמ טָאה ,טרָאד "טקעטש., סעּפע ,גנוניווו

 ערעווש יד ,קידייל ןענַאטשעג גנוניוװ יד זיא .טײדַאב סָאד סָאװ טסווװעג ןיוש ןבָאה

 ןזָאלּפָארַא ךיז ןגעלפ ייז ןעוו ןרָאװעג טרעטיצרַאפ ןענעז רעדניק ןוא טּפַאלקרַאפ ריט

 רעד רַאפ ןייגייברַאפ ןרעג טינ ךיוא ערעטלע ןגעלפ טכַאנייב .ּפערט יד ןופ

 .ןײרַא ךיז ןעמ טיצ םיצולּפ ָאד ןוא .ריט רעטּפַאלקרַאפ

 ,רָאה עטמעקרַאפ קיטַאלג טימ עדנַאלב ַא .ןעמוקעג יז זיא וצ-טכַאנרַאפ

 ליפ ,ליפ טימ דיילק ץרַאװש גנַאל ַא .ןטימניא ייקערג, ןקיד ַא טימ טקידנערַאפ

 ןגיוא עקירעיורט עניורב רָאּפ ַא טקוקעגּפָארַא ןבָאה םינּפ ןגנוי ריא ןופ .ךעלעקעה

 ןייב:טנַאפלעה טימ שָארב ענעדלָאג עסיורג ַא ןגָארטעג יז טָאה זדלַאה ןפיוא

 עגנַאל יד .עטנעל רענעדיײז-ץרַאװש ַא ףיוא טעדיוהעג ךיז טָאה שָארב יד ,טריצַאב

 .טַאקילעד ןוא ךיילב ןעוועג ןענעז לברַא-ןפוב יד ןופ טנעה

 שיסור-בלַאה שילױּפ-בלַאה ףױא ןוא שזורטס םעד ןפורעגסױרַא טָאה יז

 ןביוהעגפיוא ךיז ךעלעמַאּפ טָאה יז .עפיט ַא ןעוועג זיא םיטש יד .לסילש םעד ןטעבעג

 ,קורדנייא םעד טכַאמעג סע טָאה רעכינ .טירט ערַאברעהמוא טימ ןגיטש יד ףיוא

 .ףיורַא טבעווש יז זַא

 -כָאנ ןקילב ענעקָארשרעד ןבָאה קָאטש ןטרעפ םוצ זיב בוטש-רעלעק ןופ

 .ןףגיױא עקירעירט יד טימ יורפ רעד ןופ ןבעװשפיױרַא עכעלעמַאּפ סָאד טײלגַאב
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 .ןיטסירק ַא .טױרטרַאפנָא רעטייוצ רעד ריט ןייא טָאה ...ןיטסירק ַא --
 רעכעד יד רעביא סָאװ למיה עלעקיטש םנופ ןוא רעביא ךיז רעטצנעפ ןעקשוש
 ַא ןיא ןיטסירק ַא -- גנורעדנוװרַאפ טימ לדנרעטש עטשרע סָאד טלקניפ

 =. = .ףיוה ןשידיי
 ןיליירפ רעד ןגעוו ןלייצרעד וצ טסווועג ףיוה רעד טָאה ןענַאװנופ ןסיוו וצ טשינ

 עלַא רעביא טקישגערעדנַאנַאפ ךיילג ןעמָאנ םעד טָאה ןירעמערק-זייּפש יד) ענעריא
 טָאה סָאג עדרַאװט רַאפ זיולב טינ סָאוװ ,סעטכישעג עטסשילרעטסיוא יד (ןקָאטש
 ןוא ענלַאמכָארק ,עלּפעשט וצ טלקײקעגרעבירַא ךיז טָאה'ס רָאנ ,טקעלקעג סע
 טגעלפ דיילק ןצרַאװש ןיא טלַאטשעג יד ןעוו .ןסַאג ענעיא ןיא שזַא טרַאּפשעגנָא
 -ײװמַארט רעטסטנעָאנ רעד וצ ןגרָאמירפ ןדעי קידנזײרּפשכרודַא ןזייווַאב ךיז
 ,דרעפ עכעלטע ןיא טנַאּפשעגניײא ײװמַארט ןטרעגערגעצ םעד ןטרַאוװצּפָא ,עיצנַאטס
 עקידערַאּפ עילַאב ַא ןופ רע ,רעטצנעפ ענעפָא יד ןיא ּפעק ןזיװַאב ךיילג ךיז ןבָאה
 זיא ענעריא ןיליירפ רעבָא .טנַאה ןיא רעסעמ ןוא לפָאטרַאק ַא טימ רעוו ןוא שעיז
 עקירעיורט ןגיוא יד ןוא ,דיילק עגנַאל עצרַאװש עבלעז סָאד ,עבלעז יד ןעוועג ץלַא
 ...קידנעטש יו

 קערש יד טרעסערגרַאּפ ןוא ,ןקָארשעג ריא רַאפ ךיז ןְבָאה ףיוה ןופ רעדניק יד
 סע ןעמ טגעלפ ,ןקידניזרַאפ ךיז טגעלפ דניק ַא ןעו .ןילַא סרעטומ יד ןבָאה
 ןעוו .ןטסַאק ןצרַאװש,, ןקידנעמורב ריא טימ ,ייענעריא ןיליירפ,, טימ ןעשַארטס
 סױרַא ךיז ןעלקייק ןרעמיצ ערעטצניפ עריא ןופ יו ןרעה ןטכַאנרַאפ יד ןיא ןגעלפ יז
 ןעגנַאלק עקידהנושמ יד

 ןרעמיצ סענעריא ןיליירפ ןופ רעטצנעפ יד ןעניישפיוא ןגעלפ טעּפש רעייז
 עכַאװש טקנַאצעגסױרַא םיוק ןבָאה רעטצנעפ ערעדנַא ןופ .טכיליזַאג ןכעלנירג טימ
 טגיילעצ ךיז טָאה ןרעמיצ סענעריא ןיליירפ ןופ זיולב ,ּפמעל-טּפַאנ ןופ ךעלמעלפ
 ,טכיל סַאּפ רענירג רעד ךשוח:-טכַאנ ןיא ןסעגעגנייא ןוא

 טרעהעג טָאה יז זַא ,ןריוושעג ךיז לבלעװעגיזייּפש ןיא ענעדיי ַא טָאה לָאמניײא

 רעבָא ,ןרימזַאּפס ןוא ןכַאל שילרעטסיוא ןַא סעּפע גנוניוו סענעריא ןיליירפ ןופ
 ַא ןכַאמ טלָאװעג טָאה יז .ןרָאװעג ןעמונעגּפָא ריא זיא ןּושל סָאד זַא ,קרַאטש ױזַא
 םיוק יז טָאה .ןענעפע טלָאװעג טשינ ןפוא םושב ךיז טָאה ליומ סָאד רָאנ ,דלַאװעג

 רעבָא ,ערדלָאק סנַאמ םעד ןָאטעג יצ ַא ןוא טקערטשעגסיױא טנַאה יד תורצ טימ
 ?עטוג-טינ ַא רַאפ סָאװ -- :טנַאה רעד טימ טייהרענעפָאלשרַאפ ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה רע

 ַאזַא טכַאמעג ןוא טעב ןופ ּפָארַא ,טקרַאטשעג ךיז טָאה יז -- ףפָאלש ךימ וָאל
 ןעגנורּפשעגפױא קידעבעל טינ טױט טינ ןענעז תיב"ינב עלַא זַא ,םַארַארַאט
 רעבָא ,ףיוה םוצ טרעהעגוצ ךיז ןוא ליטש ןייז ןטעבעג טָאה ,רעסַאלב ַא ,ןַאמ רעד
 ריד ךיז טָאה'ס -- .טייקליטש רעפיט ַא ןיא ןעקנוזרַאפ ןעוװעג זיא ףיוה רעד

 ,סריא ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה יז רָאנ -- !ףפָאלש ךיז גייל ייג ,בייוו ןיימ ,ןזיוועגסיוא

 -סיוא ןוא הזוזמ יד טכַארטַאב ןַאמ רעד טָאה ךיז ןגייל ןרַאפ ,ןיוש ןוא טרעהעג
 ,טכיל'ס ןשָאלעג

 ,טײהקנַארק-סופיט ַא ןכָארבעגסױא ףיוה ןיא זיא רעטניוו ןרעווש ַא ךָאנ זַא ןוא
 ןעגנַאגרעד זיא'ס ןוא !ןטרָאד, ןופ ןעמוק תורצ עלַא זַא ,ןעירשעצ ךיז עלַא ןבָאה

 ןופ ןקיטײזַאב לָאז ןעמ ,ווַאטסירּפ םוצ ןבירשעגקעוװַא טָאה ףיוה רעד זַא ,טייוו ױזַא
 ןענעז טכענ יד .ןרָאװעג טשיגרָאג זיא םעד ןופ רעבָא .?עטנױשרַאּפ , יד ףיוה רעייז
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 ןופ טרַאּפשעגסױרַא טָאה סָאװ ,טכיל ןכעלנירג םנופ ןרָאװעג ןטינשעצ רעטייוו
 ףיוה םעד טבעוושעגייברַאפ רעדיוו טָאה ענעריא ןיליירפ ,ןרעמיצ סענעריא ןיליירפ

 יינספיוא טָאה ףיוה רעד ןוא ,דרעפ ןיא טנַאּפשעג ,ײװמַארט םוצ סנגרָאמירפ יד ןיא
 -מורַא ךיז טָאה דרָאקַא רעדעי סָאװ ,ריוװַאלק ןופ ןעגנַאלק יד ןרעהסיוא טזומעג
 ףוסל ןוא .ןרעימ עטלײשעגּפָא יד ןשיוװצ קיסַאּפ טינ ןוא דמערפ טעקנָאלבעג
 ..םענורב-ףיוה ןקיטנַאקריפ ,ןפיט םעד ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד

 םניא ןזעוו ןקידנבעװש םעד טימ טבעלעגנייא ףיוה רעד ךיז טָאה זייווכעלסיב
 ,ןבילבעג ץלַא זיא קערש יד רעבָא ,דיילק ןצרַאװש

 ןעק ןוא טינ םענייק ןגעוו סייוו ענעריא ןיליירפ זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע
 ןעוו ,רָאי-המחלמ ןטייווצ ןיא ,1916 ןופ רעטניוו ןקירעגנוה ןיא רעבָא ,טינ םענייק
 ,רעגנוה ןוא טלעק ןופ ןעגנַאגעגסױא ןענעז ענלַאמכָארק ןוא עלּפעשט ,עדרַאװט
 ןעועג זיא עילפָאטרַאק עסיז ,ענעריורפעג ַא יצ טיורב-"?ענָאב,, לקיטש ַא ןוא

 זיא ,רעביטש עטצייהעג:טינ יד ןופ טנעװ עטרעבליזַאב-קיטסָארפ יד ןשיוװצ םיורט

 ערַאברעהמוא טימ זיא ןוא ,עטעדיילקעג ץרַאװש ַא ,לָאמַאטימ ןסקַאוװעגסיוא יז
 ןגעלעג זיא בייו סרעדיינש םעד וװ ,רעדיינש םנופ לביטש:רעלעק ןיא ןיײרַא טירט
 ,י"טעב וצ;

 ןציז ןבילבעג זיא רעדיינש רעד ,טנייועצ קערש רַאפ ךיז ןבָאה רעדניק יד
 רע רעכלעוו ייב ,ץַאק יד ןעגנורּפשעגסױרַא םיא זיא טנעה ענעפָא יד ןופ ןוא
 טרַאשעגקעװַא טנַאה רעכַאװש ַא טימ טָאה בייוו עקנַארק סָאד .טמערַאװעג ךיז טָאה
 טיײרפַאב לסיבַא ,טקעדַאב ןגעלעג זיא יז עכלעו טימ "סעטַאמש,, ןפיוה םעד

 ..טקוקעג ,טקוקעג ןוא ּפָאק םעד

 -כעלייק ,עסייוו ייווצ ריא ןבעל טגײלעגקעװַא קידנגייווש טָאה ענעריא ןיליירפ

 טעלג ַא ריא קידנגייווש .ןענוז ייווצ יו טניישעגפיוא ןבָאה סָאװ ,טיורב עקיד
 ןענעז ןגױא עקירעיורט -ןיורב יד ןיא ןוא ,טנַאה רעמערַאװ:ךייוו ַא טימ ןָאטעג
 ייןרערט עסיורג ייווצ ןענַאטשעג

 טעּפש זיב ןוא "ךעלרעלעט , ףיוא טגיילעצ גנוױיסַאּפ יד טָאה ףיוה רעד

 ץלַא ךָאנ זיא קערש יד רעבָא .טדערעג םעד ןגעװ ןעמ טָאה טכַאנ רעד ןיא
 ,ןבילברַאֿפ

 ןריוװשַאב ןוא רעדיינש םוצ ּפָארַא ,טליופעג טינ ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג

 רעדייא רָאנ -- ,"טקעטש. םעד ןיא סָאװ סייוו רעוו -- .טיורב סָאד ןסע וצ טינ
 דניק עטסנעלק סָאד טָאה ,ןקידייטרַאפ ,ןגָאז וצ סעּפע ןזיװַאב טָאה רעדיינש רעד

 ,לקנעב םנופ סעקשירק יד טקעלעגּפָא טַאהעג ןיוש לגניצ ןטימ

+ + .. 

 ףױה ןיא ךיוא .עדרַאװט רעביא ןָאטעג ליּפש ַא ךיז טָאה ןוז יד .חסּפ ברע

 ץעק ןבָאה טכענ יד ןיא .טכיירגרעד טייקלעה ריא ןופ סָאװ סעּפע טָאה ןיירַא

 ןסיו וצ טינ ,ןבָאה סעטָאלב יד .רעדניק עניילק יו טנייועג רעמעדיוב יד ףיוא

 רעקידלמוט ןוא רעגנע סעּפע זיא ףיוה רעד .ןּפמורשניײא ןעמונעג ,ןענַאװ ןופ

 רכז ַא) רעמינּפ עטרעטַאמעגסיוא:לעג יד ןענעז רעניווונייא יד ייב רעבָא .ןרָאװעג

 ןרָאװעג רעטהגאדרַאפ רעמ ךָאנ ,רעגנעל ךָאנ (םישדח-רעטניוו ערעווש יד ןופ

 !ןײרַא ּפָאט ןיא ךיז גייל שטָאכ ,ָאטשינ זיא ןטיירגוצנָא סָאװ ןוא חסּפ זיא טָא

 יד ןפיול ןָא טמוק גָאט רעד רָאנ יו .ףוס ןייק טינ ןעמ טעז המחלמ רעד וצ ןוא
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 ןּפעלש .ןעו רעדייא סָאװ רעדייא ;רעבייו יד ןוא יןטעטימָאק, יז וצ רענעמ
 עקידנטלַאה ךיז םיוק יד ןזױלבטנַא ,ּפָארַא ףיוה ןיא ןטעב עקידנצכערק ,עטלַא יד
 יד סיוא ןּפַאלק ערעדנַא .סערַאּפש יד רעסַאװ סייה טימ ּפָא ןעירב ןוא ןלייט
 יד רעהפיוא ןָא ךיז ןטיש סע עכלעוו ןופ ,סנשיק ןוא ןטעברעביא עקידנרילָאקנָא
 -עגסיוא טימ ךעלריט ןָא ךעלקנעש עמורק יד ןרעייש ערעדנַא ךָאנ ןוא ןרעדעפ
 ,סיפ ענעכָארב

 טדער ,קידנשַאװ ןוא קידנבייר .ןרָאװעג רעקידלמוט ןוא רעגנע זיא ףיוה רעד
 ,זָאלגרָאז ףיוה ןרעביא םורַא ןפיול רעדניק יד זיולב .ץרַאה םנופ ּפָארַא ךיז ןעמ

 ,טרעקרַאפ .טפַאשגנע ןופ ךיז ןָאטוצניהַא וו ָאטינ טעמכ זיא'ס סָאװ טינ טרַא ייז

 רָאג זיב ?סעכעבעב, ענעכָארבעצ ערעדנַא ןוא קנעש עלַא יד ןענעז ייז רַאפ

 ךיש ןייק -- ןעגנַאגעגּפָארַא טינ רעטניוו ןצנַאג םעד ןענעז ךס ַא .טנַאסערעטניא
 יז ןוא גָאט םעד ףיוא טרַאװעג גנַאל ןופ ןיוש ןבָאה רעדיוו .ערעדנַא ,טַאהעג טינ
 טײרּפשרַאפ ןוא ףיוה ןטימ ןיא טייטש סָאװ ןטסַאק-טסימ םנופ קעװַא טינ ךיז ןריר
 ןשיװצ .טינ סע ןליפ ייז רעבָא ,טלדניווש ּפָאק רעד זַא ,חיר םענדונ-ךעלסיז ַאזַא

 "מוא םתס ןוא ןעלטכַאש ,ןלערק ,ּפענק עקידנעשטשילב ןעניפעג ןעמ ןָאק טסימ
 ,סױרַא חסּפ ברע טפרַאוו'מ סָאװ ,ןכַאז עקיטיינ

 ןגעו טכַארט רע רעבָא ,ןפלעהוצוצ רעדניק יד ייב ךיז ןטעב סעמַאמ לייט

 ,שינעטלעהַאב ןיא ןליּפש ךיז ןָאק ןעמ זַא ,תורצוא עכלעזַא ןגיל טסימ ןיא זַא ,םעד

 ,"םירזממ, יד וצ טימעג רעוש רעייז סיוא ןזָאל סעמַאמ עטרעטיברַאפ יד
 וצ ,רעסַאװ ןוא סעבלוב ןופ ךעלכייב ענעלָאװשעג ערעייז וצ ,ּפעק ערעייז וצ

 .קנערק י'רעשילגנע, רעד ןופ סיפ עטמירקעגסיוא ערעייז

 -עגסיוא ןַא ,טייצ וצ טייצ ןופ ,ןײרַא ךָאנ ךיז טסייר למוטעג-ףיוה םעד ןיא
 ,ךֶא ףיוק גרַאװטלַא -- ןטיילרַאפ וצ ,ןטכערַאפ ֹוצ, -- םיטש עדימ ענעגיוצ
 סיוא טגניז ןויבא ןַא םתס רעדָא -- "!סעטַאמש רַאפ ְךֶא בעג סנַאיַאּפ ענשזור
 ,ּפָארַא סעּפע טפראוו ,ָאצרעה עשידיי -- רעביטש עטרעגנוהרַאפ יד וצ ןוגינ ַא טימ
 / ?!חסּפ ףֶא סעּפע סטעג

 עלַא יד ןעיײּפשסיױא לָאמנייא טימ ןטלָאװ ייז יו טלַארּפעצ ןעייטש רעטצנעפ עלַא
 ןענעז רעטצנעפ סענעריא ןיליירפ זיולב .רעטניוװ ןצנַאג ַא ןופ תוחיר עטלמַאזעגנָא
 ,טעװערַאהרַאפ ןוא טרעטיברַאפ ןענעז ייז יװ ,רעבייוו יד .עמוטש ןוא עטכַאמרַאפ

 ןענעז רעטצנעפ יד יװ ךָאו ַא דלַאב ןיוש .וצפיורַא ןקילב ענעקָארשרעד ןפרַאװ
 | ,טינ ךיוא ןעמ טעז ןילַא יז ןוא ןעגנָאהרַאפ

 זיא ענעריא ןיליירפ זַא ,ןקָאטש יד ןיוש ןסייו חסּפ געט עטשרע יד ןיא
 ,יורפ סרעדיינש םעד זַא ןוא טגנערבעג סיינ יד טָאה שזורטס רעד .קנַארק רעווש
 ַא ןעקנערקּפָא ןכָאנ ,טעב םנופ ןענַאטשעגפױא רעירפ געט עכעלטע טימ זיא סָאװ
 טירט עכַאװש טימ יז זיא -- ,טסווװורעד םעד ןגעוו ךיז טָאה ,רעטניוו ןקידכעלייק
 ןיליירפ ןופ ריט רערעווש רעד וצ ,קָאטש ןטייווצ םוצ ןכָארקעגפױרַא ךעלעמַאּפ
 ,ןרעמיצ סענעריא

 ףרַאד יז ,"ןטרָאד , ןייג וצ ךיז ןגעוורעד וצ טינ ןריוװשַאב יז טָאה ןַאמ רעד
 ןרעטעלקרעד טינ יווייס טעװ יז ,סנקירעביא ןוא ,רעדניק עריא וצ עמַאמ ַא ןייז ךָאנ
 טָאה יז ,ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה'ס רָאנ .ףליה ףרַאד ןילַא יז .ןגיטש יד רעביא
 ןבילברַאפ ךָאנ זיא סָאװ ,לַאש ןשיקרעט םענעסירעצ םעד ּפָאק ןפיוא ןגיױצעגפיורַא
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 רָאה עטלזיורקעג-ץרַאװש ,ןקַאב עטיור רָאּפ ַא טַאהעג טָאה יז ןעוו ןרָאי ענעי ןופ
 ,לדיילק םענעסקָאװעגסױא םנופ טרַאּפשעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,ןטסורב עדנור ןוא
 ,"רעגיילעצ רענשזַאװ, רעד ,ןַאּפשעג, רעקיטציא רעד ,גנוי רעד טָאה טלָאמעד
 רעגַארּפ ןיא ןריצַאּפש ןעגנַאגעג ,ןטייקסיז ריא טגנערבעג .טזָאלעג ורוצ טינ יז
 יז וװ ,עלעטש ריא וצ שטָאק ַא ןיא טריפעגּפָא יז וליפַא לָאמנײא ןוא ,לדלעוו
 םעד טימ טלמוטעג טלָאמעד טָאה סַאג עצנַאג יד ,לדיימ-טסניד סלַא טנידעג טָאה

 טינ טושּפ קילג ַאזַא ריא ןבָאה ךעלדיימ-טסניד עקירעביא יד ןוא שינעעשעג
 .ילַאש ןשיקרעט םעד ןעמוקַאב םיא ןופ טָאה יז ןעוו ,ךָאנ טדער רעוו ןוא ,ןענוגרַאפ

 ןופ .ןייגפױרַא ןביוהעגנָא ךעלעמַאּפ יז טָאה ,לַאש ןטימ ךיז קידנעלקיװמורַא
 םוצ יד ןופ רעמָאיעג סָאד ןגָארטרעד ןרעיוא עריא וצ ךיז טָאה בוטש-רעלעק
 טנַאה ןייא טימ .טלַאהרַאפ טינ רעבָא ךיז טָאה יז .רעדניק ענעקָארשרעד-טיוט
 ןעלנָא ןיא ךיז ןטלַאהעגנָא רערעדנַא רעד טימ ןוא לַאש םעד רעטסעפ טקירדעגוצ
 .יקירוצ ייג ,קירוצ ייג :קנַאדעג רעד טרעמעהעג טָאה ּפָאק ןיא .ןגיטש יד ןופ
 ףרַאד ןעמ ,קנַארק זיא יז :טעשטּפעשעג טָאה ץרַאה ערַאברעה םיוק ,עכַאוװש סָאד ןוא
 ..ףרַאד ןעמ ,ףרַאד ןעמ ,ןפלעה ריא

 ןצנַאט ןביוהעגנָא ןבָאה ןגיטש יד .טייקיבייא ןַא ןעוועג זיא גיטש רעדעי
 יד טכַאמרַאפ טייהנגעלרַאפ ןיא ,ןייטש ןבילבעג זיא יז .ערעדנַא יד רעביא ענייא

 עכעלטע יד ןעמוקעגייב יז זיא חוכ ןכעלרעניא ןַא סעּפע טימ ,ןַאד ןוא ,ןגיוא
 ..מערט ענעבילברַאֿפ

 טרעדינענּפָארַא יז טָאה ענעריא ןיליירפ ןופ ןרעמיצ יד ןיא ןייזּפָא ןכָאנ זַא ןוא

 ןלַאפַאב םינכש יד טימ ןַאמ רעד יז זיא ,טנעוו עטכשוחרַאפ עריא ןיא
 עזָאלטולב יד ןֹופ טסערּפעגסױרַא יז טָאה --- ?ריא ןופ ריא טליוװ טָאװ --

 יו ךעלקילגמוא רעמ רשפא רָאנ ןשטנעמ עלַא יו שטנעמ ַא זיא יז -- ,ןּפיל
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 ןוא ליטש טיצולּפ יורפ סרעדיינש םעד ןזיא גנוריסַאּפ רענעי ךָאנ שדוח ַא
 -ףיוה רעטלַא רעד ןופ לטלעּפש ןדעי ןופ קערש יד זיא .ןעגנַאגעגסיױא רַאברעהמוא
 "ןטרָאד, זַא ,טגיועצ רעדיװ ךיז ןבָאה ןקָאטש יד ןוא ןכָארקעגסױרַא רעיומ
 יו -- הלילח -- טעװ ,לעװש ענעי ןטערטרעביא טעוו'ס רעוו ןוא סעּפע טקעטש
 טכירעגמוא ךיז טָאה היול רעד ןופ סרעטײלגַאב יד ןשיווצ ןעוו ...יורפ סרעדיינש םעד

 ריא ןופ ןעמונעג ןשטנעמ ךיז ןבָאה ,דיילק ןצרַאװש םניא ענעריא ןיליירפ ןזיווװַאב
 רעקירעיױרט ריא .טינ סע טקרעמַאב יז יװ ,ןעזעגסיוא טָאה סע .,ןרַאשקעװַא
 םעד ןגעלעג זיא סע וװ ,ןורא םנופ לריט ןצרַאװש ןפיוא ןעגנָאהעג זיא קילכ
 ,בייוו סרעדיינש

 1 8 צ+

 יד ןופ רענייא ןיא ןבילקעגניירַא ךיז ןבָאה ןרעטלע ענייז טימ עלעמיש ןעוו

 יד ןוא טרעקַאעצ ןעוועג םינּפ סענעריא ןיליירפ ןיוש זיא ,ףיוה םנופ סערָאנ-רעלעק

 ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג טשינרָאג ןיוש ןבָאה טירט עדימ-קידנרַאש יד .סייוו רָאה

 ןענעז ןטערַאק יד .ןטיבעג ךיז ךס ַא טָאה עדרַאװט ךיוא .טייקידנבעווש רעטכייל

 ןרָאװעג רעקיצניװ גָאט וצ גָאט ןופ ןענעז סעקשזָארד ךיוא ,ןדנווושרַאפ ןצנַאגניא

 .ָאטיױא ןוא סָאטױא-טסַאל רַאפ ,ײװמַארט ןשירטקעלע ןרַאפ טרָא סָאד קידנטערטּפָא

 עשירטקעלע ,עקנַאלש ןעמונרַאפ ןבָאה ןּפמָאליזַאג יד ןופ טרָא םעד .,ןליבָאמ

 .רעמינּפ עלעה טימ ןרעטמַאל
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 ןענעז ןרעימ יד שטָאכ ,ןבילבעג קילעטשרעטניה טינ זיא ףיוה רעד ךיוא
 יד ןָא ץלַא ךיז טרעמַאלק למיה עלעציּפ סָאד ןוא ,יורג ןוא טלײשעגּפָא ךָאנ ץלַא

 יד .רעניווונייא יד ךיז ןבָאה ןטיבעג .רעכעד עקידעּפושמ ןוא סנעמיוק עטעשזַאסרַאפ
 יד ןיא ךיז טקעטשרַאפ ,רעביטש-רעלעק יד ןיא טרעדינעגּפָארַא טָאה טייקמערָא

 ענעמוקעגפיוא שירפ ןעמונרַאפ ןבָאה ןקָאטש יד ןוא ,רעכעל-םעדיוב עטמירקעגסיוא
 ךיז טָאה ליפ .עקסוועלורק ךופ סרעכַאמ-עזרעב ,ווָאבישזג ןופ םירחוס ,םיריבג
 ,טרעדנעעג

 ךיז ןבָאה ןרעמיצ סענעריא ןיליירפ ןופ ןעגנַאהרָאפ עטריּפַארד רעווש יד

 -רָאפ ענעלויט-טכייל ףױרַא ןעיצ רעטצנעפ עשינכש יװ טקוקעגוצ קיטליגכיילג

 המחלמ ץלַא ְךָאנ טכענ יד ןיא טָאה טכילדזַאג סַאּפ רענירג רעד ןוא ןעגנַאה
 ךיז ןקָאטש עשידיגנ יד ןופ ןבָאה סָאו ,ןזיּפש עשירטקעלע יד טימ ןטלַאהעג

 ןטיבעג טינ ךיז טָאה ןָאטנָא סענעריא ןיליירפ ךיוא ...ףלעוו עדליוו יו ןפרָאװעגנָא
 זיא'ס רָאנ ,ךעלעקעה ליפ ןוא לברַא-פוב יד טימ דיילק עצרַאװש עבלעז סָאד

 םעניורב םעד ןבָאה ןגיוא יד .בייל ןּפמורשעגנייא ריא ףיוא ןרָאװעג רעגנעל סעּפע

 ןבילברַאפ ןוא ..ןרָאװעג רעטכידעג ,רעפיט זיא רעיורט רעד רָאנ ,ןטלַאהעג רילָאק
 .טבעװרַאפ ןרעמיצ עריא ןוא ריא םורַא טָאה'מ סָאװ ,קערש יד זיא

 .ןעגנַאגעגיײברַאפ זיא יז ןעוו ,ךיז ןליּפש סָאד ןסירעגרעביא רעדיווװ ןבָאה רעדניק

 ענעלויט יד ךרוד טקילבעגרעבירַא ױזַא טקנוּפ ןבָאה ןטעסרָאג ענעגיוצעגנייא ןוא
 רָאי קיצנאוצ טימ יו ,רעטצנעפ ''ענעי, וצ רעגיינ ןבלעז םעד טימ ןעגנַאהרָאפ

 עלעמיש ןעוו ןוא .לטייש םענעצלָאמשרַאפ ןטימ ענעדיי עטעװערָאהרַאפ יד קירוצ
 טנרָאװעג ךיילג רעדניק יד םיא ןבָאה ,ףיוה ןפיוא סױרַא לָאמ ןטשרע םוצ זיא
 ןביילב ןוא ןסקַאװ ןרעהפיוא ןעק ןעמ לייו ,רעטצנעפ '"יענעי, וצ ןקוק וצ טינ

 ,לרעקוצ ַא ןעמענ וצ ךיז ןגעורעד טינ "ריא, ןופ .ןבעל ןצנַאג ןפיוא רַאנ ַא
 ענייז ןוא קילב ןטרעדנוװרַאֿפ ַא טימ םירבח עיינ ענייז טקוקעגנָא טָאה עלעמיש
 ,ןרָאװעג רעקיטעמוא ךָאנ ןענעז ןגיוא עצרַאװש

 ןופ ןפָאלשנײא קידנענעק טינ רעגעלעג ןייז ףיוא ןגעלעג ןיוש זיא רע ןעוו
 ןשיווצ טרעטַאלפעג טָאה סָאװ ,קיזומ ַא טרעהרעד רע טָאה ,ןצנַאװ ןופ ןוא רעגנוה
 ןדרָאקַא עפיט יד .טרעהעג טשינ ךָאנ עלעמיש טָאה סנױזַא .ןרעיומ-ףיוה עגנע יד

 טשינ ,רעטצנעפ-רעלעק עטעמלעברַאפ יד וצ ןגיובעגוצ ךיז קידנרעטַאלפ ןבָאה

 ,שינעלקנוט-רעלעק רעד ןיא רעפיט ץלַא ןעגנורדעגניירַא ייז ןענעז ,ךיז קידנסואימ

 טָאה סָאװ עלעמיש ,ןגעלעג זיא עלעמיש וװ ,קנַאב רעד וצ ךיז טרַאשעגוצ טכייל
 ,סע טליּפש 'ייז,, עקַאט זַא ,טסווװועג טָאה ,טנעקעג טינ ךָאנ ?ייז;

 ןעזרעד ''יז, רע טָאה סנגרָאמוצ

 ,טרָא םנופ טרירעג טשינ ךיז טָאה רע רָאנ ,פָאלעצ ךיז ןענעז רעדניק יד
 רעירט םעניורב ריא קידנעקנירטרעד ,ןטלַאהרַאפ ךיז יז טָאה עטרעדנוװרַאפ ַא
 ,טעמוא ןצרַאװש ןייז ןיא

 סיורג ןופ ,לּפעק ןייז ףיוא טנַאה עלעדייא ריא טגײלעגפיורַא טָאה ענעריא

 ףיוא טילבעצ ךיז ןבָאה ןקעלפ עטיור ןוא טלסיירטעג ךיז יז טָאה גנובעלרעביא
 ,םינּפ ןכיילב ריא

 ?שַאקנעל עינ ,שיָאב עיג ןעיש עינמ יט ,יָאמ יט קישטבולָאג --
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 ףיוא בלַאה טלמַאטשעג יז טָאה -- ארומ ןייק טינ רימ רַאפ טסָאה וד --

 .שיסור ףיוא בלַאה ,שיליוּפ

 ."קישטבולָאג עלעמיש , ןפורעג םיא רעדניק יד ןבָאה ןָא גָאט םענעי ןופ

 טשינוצ ןכַאמ ייז סָאװרַאפ רָאנ ,ױזַא םיא ןפור ייז סָאװ טרַאעג טשינ טָאה םיא
 ליומ ריא ןיא ןיא סָאװ טרָאװ סָאד ,םיא רַאפ טרָאװ עכעלדנעטשרַאפמוא סָאד

 -רַאפמוא ױזַא ךיוא ןענעז סָאװ ,רענעט-ָאנַאיּפ יד יו ןעוועג ךייוו ןוא טרַאצ ױזַא
 .קידנגיוורַאפ ױזַא ,ביל ױזַא ךָאד ןוא ךעלדנעטש

 ,גנוטרַאװרעד ןופ רעקידנעילג ַא ,רע ןוא ,ןרָאװעג רענעטלעז זיא קיזומ יד רעבָא
 ןרעיױא עטציּפשעגנָא ןוא ןגיוא עטנפעעצ טימ ןגעלעג טכַאנ רעטעּפש זיב זיא
 ענעי טָאטשנָא רָאנ ןעמוק טעווס זַא קידנעניימ ץלַא ,קנַאב רעטרַאה ןייז ףיוא
 ,סעמַאמ ןייז טלקייקעגוצ םיא וצ רעווש ךיז ןבָאה ןעגנַאלקדָאנַאיּפ עקידנבעווש-טכייל

 -נכייק סנטַאט םעד ,ךרָאנש רערעווש ,"ףיוה סעשונַאי, ןופ סנירעלדנעה-לגייב רעד
 / .ףָאלש םנופ ןייוועג טביוטרַאפ סרעדניק יד ןוא טסוה רעקיד

 ײז ,ןעמוק רענעט יד ןגעלפ ,גָאט ןקידקיטנוז ַא ןיא ,טכירעגמוא לָאמטּפָא
 יו ןעגנַאגעגסיױא םיצולּפ ױזַא ןוא רעקידנרעטיצ ,ןרָאװעג רעליטש סעּפע ןענעז

 ,ןעמוקעג ןענעז ייז םיצולּפ
 ןבָאה ענעי ןעוו ןוא ,טרעטיצעג ןעגנַאלק יד יו ךיוא טָאה ץרַאה סעלעמיש

 ..ןבילבעג ןייטש זיא ץרַאה ןייז ךיוא זַא ,טכודעג םיא ךיז טָאה ןסירעגּפָא ךיז

 ןטרַאװ סָאד ןעוועג זיא טסיזמוא .טרעהעג טשינ ןדרָאקַא יד עלעמיש טָאה רעמ
 עקיורמוא-קידלקניפ ענייז רע טָאה גָאטיײב .קעװַא קיטנוז ַא ךָאנ זיא'ס .קיטנוז ףיוא
 עטריּפַארד יד רָאנ ,רעטצנעפ סענעריא ןיליירפ רעביא ןעקנָאלבמורַא טזָאלעג ןקילב
 .רעווש ריא ייב ןענַאטשעג וליפא ןיוש זיא רע .טלייצרעד טשינרָאג ןבָאה ןרָאטש
 זַא ןוא .טנעקעג טשינ ןפוא םושב רע טָאה ןּפַאלקנָא ,ןײגנײרַא רָאנ ,ריט רענעבמעד
 סענעריא ןופ לצעק סָאד טרעהרעד םיצולּפ ןעמ טָאה געט יד ןופ םענייא ןיא

 -ןרעכעליּפָאק ןיא רעבירַא ןעקוַאימ סָאד זיא טנװָא םוצ ןוא ןעקוַאימסױרַא ןרעמיצ

 -- ,ןטלַאהַאבסיוא ןבוטש יד ןיא רעדניק יד ןֿבָאה ףיוה ןיא עלַא ןוא ,ןעמזַאּפס עקיד

 ַא .ןרָאװעג רעכיילב ךָאנ זיא טכיזעג ךיילב ןייז .ףיוה ןופ קעװַא טינ עלעמיש זיא

 .ןעלקניוו-ףיוה יד ןיא טרעטַאלּפעגמורַא רע טָאה רענעריולרַאּפ

 טימ טקעדרַאפ ,ןגָאװ רעטרעבליזַאב ץרַאװש ַא ןרָאפרַאפ ליטש זיא סנגרָאמוצ
 ,ןיכַאדלַאב ַא

 טגָארט ןעמ יוװ ,ןעזעג ףיוה רעֶד טָאה ןעגנַאהרָאפ יד ןופ סערַאּפש יד ךרוד
 ןבָאה רעגנערד עצרַאװש ,עגנַאל ףיוא ןגָאװ ןטייז עדייב ןופ .ענמורט יד ּפָארַא

 ןצרַאװש ַא טימ ןַאמרעגנוי ַא ןעגנַאגעג זיא טנרָאפ ןופ .סנרעטמַאל טעילטעג
 ןכלעוו ןופ ,לרודיס ןרעבליז ןיילק ַא טימ זדנַאשזק רעד םיא רעטניה ,טנַאה ןיא םלצ

 ,םיקוסּפ יד טלמרומעגסיױרַא ךיז רַאפ ליטש טָאה רע
 םענרעבליז'ץראוש םעד טקוקעגכָאנ טלמוטעצ ןוא ןקָארשרעד טָאה עדרַאװט

 ,לגניי ךיילב ;ןיילק ַא רָאנ .קורב ןרעביא טלקייקעג םַאזגנַאל ךיז טָאה סָאװ ,ןגָאװ
 ןדנוװשרַאפ ןוא ןעגנַאגעגכָאנ ןטניה ןופ זיא ,ךעלזייה ענעסירעצ טימ ,סעװרָאב
 ...ןגָאװ ןטימ ןעמַאזוצ

 .1956 ,לארשי - רוגי ,ןַאב יד :ךוב ןופ



 ט 7 00 7 עט יי נט יי יי ,,7 טי יי 6 י"ט יי ,,ינס נס,

5 

 ְו | טרעבלא עשוהי

 רע ער ער עט ער עט עי עכטע עכטע יע

 40 אנשעל--5 עיּפילַאװַאנ :רַאזוַאב םעד ףיוא תנש-ברע ןַא

 "ימ ,עשטָאמס :ןסַאג יד ןופ קרעמ יד ףיוא ןעזעג סע ןעמ טָאה סרעדנוזַאב ,טיונ
 -ָאװָאנ קרַאמ רעד ןעוועג זיא רעטסמערָא רעד רעבָא .עקסנילָאװ ,יקווַאטס ,על

 ןוא רעלדנעה יד .40 ָאנשעל זיב ןגיוצעג ךיז טָאה קרַאמ-עיּפילָאװָאנ רעד .35 עיפיל
 .עמירָא-רָאג ַא ןוא ללכב עמירָא ןַא :ןּפורג ייווצ ןופ ןענַאטשַאב ןענייז סעקרעלדנעה
 -סױרַא זיא סָאװ רַאזַאב לייט ןבלַאה םעד ןעמונרַאפ ןבָאה סעקרעלדנעה עמירָא יד

 טָאה ףיוה ןיא קורב םענרענייטש ןפיוא ,40 .מונ ָאנשעל סַאג רעד ףיוא ןעגנַאגעג
 -עג ןעמ טָאה רעכעלייל יד ףיוא ןוא קעז עטלַא ןופ רעכעלייל טײרּפשעגסיױא ןעמ

 ןראג-יינ ,ךעלעמעקיּפָאק יװ ,ןעלקיטרַא עקיליב עטסנדיישרַאפ יד ןעניפעג טנעק

 יד .ןטייקינילק עױעדנַא ךס ַא ןוא רעדניק רַאפ ךעלעגיּפש ,סעמשַאט עטרילָאק

 ךיז ןגעלפ לָאמַא .הנויח ןגיוצעג זיא סע יװ ךָאנ ןבָאה סעקרעלדנעה ןוא רעלדנעה
 םיא יז טָאה לרעקוצ ַא רעטומ ַא ייב ןטעב טגעלפ דניק ַא יו סענעצס ןליּפשּפָא ךיוא

 לקיטש  ַא ןַארַאפ ןיא סע סָאװ טָאג ןעקנַאד ףרַאד ןעמ זַא ,גָאז ןטימ טרטּפעגּפָא
 םעד ןעזוצ ןענעק טשינ ןופ ןגיוא יד ןיילַא ןשיוװסיוא יז טגעלפ ייברעד ןוא ,טיורב
 לייט םעד ןעמונרַאפ ןבָאה עמירָא ץנַאג יד .לרעקוצ ַא ךָאנ טשלח סָאװ רעצ סדניק

 ןופ ןענַאטשַאב זיא הרוחס רעייז .33-27 עיּפילָאװָאנ ףיוא ןײגסױרַא טגעלפ סָאװ

 יד סָאװ סקעבעג ַאזַא ,ךעלעליּפ עניילק עכלעזַא ןוא ןסנירג ,ןטכורפ עטסקיליב יד

 ףעיױרפ ערעטלע ןעװעג ןענייז לייט רעטסערג רעד .ןסעגעג ןבָאה טייל עמירָא

 ןיא זיא טכיל .טעברַא יד ןריולרַאפ ןבָאה רענעמ סנעמעוו ןעיורפ רעדָא תונמלא

 ןענייז סרעפיוק יד .שינרעטצניפ יד ןּפַאטנָא לָאז ןעמ זַא ,ליפ ױזַא ןעוועג לייט םעד

 עשידיי ןעז טנָאקעג עשרַאװ ןיא טָאה ןעמ ווו טרָא סָאד ןעוועג ןענעז קרעמ ר

 -ירבַאפ ןוא רחוס רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג ןברוח ןטירד ןזיב ןיא טרעבלַא עשוהי

 .עשזנַארב-רוטקַאפונַאמ רעד ןופ סעמריפ עסיורג ןופ רעטערטרַאפ .עשרַאוװ ןיא טנַאק

 ןעירַאצ םעד תעשב ןוא קסיזדָארג ןיא 1885 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריבעג זיא רע

 "עג -- 1915 רָאי ןיא -- ןלױפ ןופ טָאטשטפיױה רעד םורַא ךעלטעטש יד ןופ שוריג

 ךיז טרעגלַאוועג .ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי יד זיב ןבילבעג ָאד ןוא עשרַאוװ ןייק ןעמוק

 ןיא 1948 זיב 1944 ןבעל ןבילבעג קילעפוצ ןוא ןשינעטלעהַאב ןיא ןוא ַאטעג ןיא

 ןבירשַאב ןעגנובעלרעביא-ןברוח ענייז .סערייא סָאנעוב ןיא טלָאמעד טניז .שזדָאל

 ."טיוט ןוא טולב ,ןייפ ךרוד עשרַאװו עשידיי, ןטייז טנזיוט ןבלַאה ַא ןופ ךוב ַא ןיא

 ןקילָאמַא ןופ ןעשזַאטרָאּפער ןוא תונורכז ךױא טביירש רע ,1958 סערייא סָאנעוב

 ,עזערַאוװ ןשידיי
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 רעד זַא ןפערט ךיז טגעלפ לָאמנייא טינ .טנגעג םענופ ןשטנעמ עטסמירָא יד ןעוועג

 ןעמוקעג טשינ ןענייז טײלעמירָא יד וליפא .,קידיײיל ןצנַאגניא ןעוועג זיא קרַאמ

 שממ ןלַאפעג זיא טלָאמעד ,ןפיוק וצ סָאװ טימ ןעוועג טשינ זיא סע לייוו ,ןפיוק

 טליפעג טָאה ןעמ -- ,סעקרעפיוקרַאפ יד ןופ רעטכיזעג יד ףיוא ןקוק וצ המיא ןַא

 ,ּפָאק רעייז רעביא ןלַאפעג זיא ןיילַא למיה רעד יו

 ףיוא ןגעלעג זיא טיונ יד .טיױנ ןופ קרַאמ רעד ןעוועג זיא 235-27 עיּפילָאװָאנ
 יד ןופ רעמינּפ יד ףיוא ךיוא ןוא סעקרעלדנעה ןוא רעלדנעה יד ןופ רעטכיזעג יד

 .רעפיוק יד ןופ "תורישע,, יד ןעז טנעקעג ןעמ טָאה גנודיילק רעד טיול .סרעפיוק

 -סיוא רעדניק ערעייז ,טרעגנוהרַאפ ןעוועג קידנעטש ןענייז רעפיוקרַאפ ןוא רעפיוק

 -ניו עקיטסָארפ יד ןיא דליב סָאד ןעוועג זיא רעקרַאטש ךָאנ ןוא .סַאלב-טרעגָאמעג

 טימ טכַאמעג םולש ןבָאה רעלדנעה ןוא סעקרעלדנעה לייט רעטסערג רעד .געט רעט

 "עקרעיירש יד,, ןעמָאנוצ ןוא לזייר ןעמָאנ ןטימ ,עקרעלדנעה ןייא רעבָא ,לרוג רעייז

 ןצנַאג םעד .ןייז סע ףרַאד ױזַא זַא קנַאדעג ןטימ ןכַאמ םולש טלָאװעג טשינ טָאה

 ןייא טַאהעג טָאה יז ןוא "?ןייז טעװ סָאװ,; ןעיירש ןייא ןיא ןטלַאהעג יז טָאה גָאט

 רעצנַאג ריא ןוא ."?בוטש ןיא טײקמירָא יד ןטלַאהוצסיוא ןעמענ יז טעװ ווו, :הנעט

 ןיא טלעג ןעלטייב עלופ טימ ןפיול סָאװ ןעיורפ עכייר יד ףיוא ןלַאפעג זיא ןרָאצ

 ףיוא לסיבַא ןפלעה וצ ,קרַאמ רעמירָא רעד ןָא טשינ ייז טייטש סע ןוא "קרעמ ענעי;
 "ענ ,לּפע לשיוק ריא ףיוא ןָאט קוק ַא טלָאמעד טגעלפ יז .רעלדנעה ןעמירָא םעד

 ץשידיי יד ייב רָאנ, זַא ,לסיבַא ןעיירשוצ ייברעד ןוא טנַאה רעד ןיא סנייא ןעמ

 טָאה לזייר ."שיוק ןיימ ןיא לּפע רעד טָא יװ ,ץרַאה סָאד ןליופ ױזַא לָאז םיאנוש

 ,טצכערקעגרעטנוא ,טצפיזעגרעטנוא רָאנ ןבָאה ערעדנַא יד .עלַא רַאפ ןגירשעג ןיוש

 ןעמענ ייז ןלעװ וװ ,ןגָאלקַאב ךיז ןגעלפ ערעדנַא ."יוא,, ןכעלקיטייוו ַא ןופ טײלגַאב

 -תולימג םעד ,קרַאמ םעד ןופ רעוטליוו םעד ,ביורטנייו המלש ןרעקוצמוא טלעג

 טגרָאז, ןקיױרַאב ןוא אפוג ביורטנייו המלש ןעמוקרעטנוא טגעלפ ָאד רעבָא ,דסח

 ריא טעוװ ,ָארויב ןיא קיטימכָאנ ןגרָאמ טמוק ןוא ןייטש בוח ןטלַא םעד טזָאל ,טשינ

 ַא ןייז לָאז ךָאװ יד זַא ,ןפלעה ןיוש טעוװ טָאג ןוא ,דסח-תולימג םעיינ ַא ןעמוקַאב

 ."םידסח:תולימג, עדייב ןלָאצַאב ןענעק טכייל טעוװ ריא ןוא עקידחסנרּפ ַא ,עטוג

 יוֵרפ ןייז ןוא ביורטנייוו המלש .קיטיירפ ןדעי טעמכ ןרזחרעביא ךיז טגעלפ סעכלעזַא

 זַא טקיטומעג ייז ןוא סעקרעלדנעה עטהגאדרַאפ יד טסיירטעג קר ןבָאה עשטבָאד

 טעװ סע זַא ,גנוזיל ליפ ױזַא ןבעג ייז טעװ ןוא קיטיירפ רעביל רעד טמוק טָא

 .ךָאװ רעצנַאג ַא ףיוא הסנרּפ ןעיַאטס

 "דנעה יד ןוא רעלדנעה יד ןגָאז ןגעלפ --- ,ןעמוק קיטיירפ רעביל רעד ןיוש לָאז

 גָאזנָא ןַא ךיוא זיא ןוא ךָאװ רעד ןופ הסנרּפ יד ןקיטיגרַאפ ףרַאד קיטיירפ .סעקרעל

 ףעלרעדניק יד טימ ןציז ןענעק טעװ ןעמ ןעוו ,שדוק-תבש רעביל רעד טמוק סע זַא

 רעד .ןעורסיוא לסיבַא רענייב יד ךָאװ רעצנַאג ַא ןופ ךיוא עקַאט ןוא שיט םייבו

 ףיוא קידהחונמ ןעוועג זיא רַאפרעד רעבָא ,רעמירָא ןַא ןעוועג עקַאט זיא שיט-תבש

 0 | .המשנ רעד

 -ּפָא יד ןגָארטעג טָאה ןעמ .קרַאמ םעניא גנובעלַאב ַא ןעוועג זיא קיטיירפ ןוא

 יו תבש םעד ןעמענוצפיוא ,ןפיוקוצנייא סעּפע ךָאװ רעד ןופ סנשָארג עטרָאּפשעג

 םעד ןגרָאזרַאפ וצ ךיוא ןעמוקעגנָא זיא גנירג טשינ תמא .טסַאג ןבושח ןוא ןביל ַא

 -ץגּפָא יד ןצונרַאפ וצ סָאװ ףיוא ןוא ױזַא יו ןרעלק טוג טפרַאדַאב טָאה ןעמ ,תבש
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 -יא לָאמ עלַא ןעיורפ ןוא רענעמ ןעזעג ןעמ טָאה ןטלעז טשינ .סנשָארג עטרָאּפש
 עגנירג ןיק טשינ "?רעירפ סָאװ, :טחומרַאפ ןביילב ןוא תוטורּפ יד ןלייצרעב
 ןרעביא .טשיורעג ןוא ןגירשעג סעקרעלדנעה יד ןבָאה רַאפרעד רעבָא ,עבַאגפיוא
 טָאה "?ריא טייטש סָאװ,, .תולוק ערעייז ןלַאפעג ןוא ןעגנָאהעג ןענייז :קרַאמ ןצנַאג

 ןופ רעמ ןוא ."ןײגקעװַא ייב דלַאב ןיוש טלַאה גָאט רעד, ,ןעיירש טרעהעג ןעמ

 ץלַא ךָאנ ךייא ןעמ לָאז רשפא,, .עקרעלדנעה יד לזייר םיטש ריא ןביוהעג טָאה עלַא
 "ףעגנַאלרעד שיט םוצ ןוא ןכָאקּפָא ,ןעגנערב םייהַא

 ,קיטימכָאנ קיטיירפ ַא ןיא ןעז טשרע ךיז טגעלפ טיונ עשידיי עקיטכיר יד

 יז ,הבדנ א ןטעב ןוא ןשטנעמ עגנוי ייווצ ןעייטש רעיוט םייב גנַאגנײרַא םייב
 יײז ,רעלטעב ןייק ןעוועג טשינ ןענייז טיילעגנוי ייווצ יד .תבש ףיוא טשינ ןבָאה
 יצ ןוא םענ שטָאכ ,טשינ ןעמ טניפעג טעברַא ןייק ןוא זָאלסטעברַא ןעוועג ןענייז
 לקיטש ַא ןליו ךעלרעדניק ,תולד רעד טפייפ םייה רעד ןיא .ברַאטש ןוא סיוא ךיז
 ןעק סעקרעלדנעה יד ייב ןעלטעבסיוא ןוא .תבש ףיוא ןייז סעּפע שטָאכ לָאז ,ונ ,טיורב
 ַא ןַארַאפ ןענייז רַאזַאב ןיא קינייװעניא ...םינצבק ןענייז ןיילַא ייז לייוו טשינ ןעמ
 טרַאװעג טָאה ןעמ ,קיטימכָאנ ןעמוקעג ןענייז םינוק לייט רעטסערג רעד ,םינוק ךס
 -עצ ךיז ןענעק םוצ סעטָאלז עכעלטע יד ןעגנערב ןוא סַאג ןופ ןעמוק ןלָאז רענעמ יד
 טסייוו סעטָאלז עכעלטע יד טימ רעבָא ,תבש ןקיליײה םעד ןטיירגוצוצ טנעה יד ןריפ
 ָאד ןוא ,טשינרָאג ףיוא טעמכ טשינ טעייטס סע זַא .ןפיוק וצ רעירפ סָאװ טשינ ןעמ
 ןעמעלַא רעביא טיירש ,עקרעיירש יד לזייר ןוא ,סעקרעלדנעה יד ךָאנ ןרעדליפ
 ןעמוק עלַא ,רידַאנ ?ןבעל ןיימ ,ץע טליװ סָאװ, :רעטרעװ עריא קר טרעה ןעמ ןוא
 ןוא הרוחס לסיב ןיימ ,ןבעגקעװַא ןעניא 'ך לָאז עשז-סָאװ ,ןפיוק ןליוו ןוא טלעג ןָא
 ",,?תורצ יד טימ ןביילב ןיײלַא

 ןעמוקעג ךיוא ןענייז סָאװ ,טײלעמירָא טימ לופ ןעוועג רַאזַאב רעד זיא קיטיירפ
 תבש לייוו ,רעלטעב יד רַאפ גָאט רעטסעב רעד ןעוועג זיא קיטיירפ .ןעלטעב טושּפ
 ןעגנַאהעג רַאזַאב ןצנַאג ןרעביא זיא ױזַא .ןרעגנוהרַאפ םענייק ןזָאל טשינ ןעמ רָאט
 -רַאפ טשינ טזָאל רעצרעה עשידיי ,הבדנ ַא תבש ףיוא טקנעש, :טעבעג-רעמַאי ןייא
 ןיא רערעכיז ןליפ ךיז טײלעמירָא יד ןגעלפ ללכב ."דניזעג-זיוה ץנַאג ַא ןרעגנוה
 "עג טוג ןבָאה ייז ןוא .ןעלטעב םייב רעטסיירד ןעוועג זיא ןעמ ,ןרַאזַאב עמירַא יד
 ןעמ .תבש ףיוא ןפיוקנייא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ןעיורפ עשידיי עמירָא יד טנעק
 רעירפ סָאװ ּפָאק רעד טיירדעג טָאה סע ,ךיז רַאפ טלעג קינייװ טַאהעג עקַאט טָאה
 ךיוא הבדנ ַא ןיסרעגּפָא ןשָארג עמירָא רָאּפ יד ןופ ןעמ טָאה ןגעווטסעדנופ ,ןפיוק וצ
 ,סטוג ַא ןעוועג זיא ץרַאה סָאד רעבָא ,םערָא ןעוועג זיא ןעמ .ןַאמירָא ןַא רַאפ

 טָאה עכלעזַא .תובדנ ןעקנעש ייז לָאז ןעמ טשינ ןליוו סָאװ ,טײלעמירָא ןַארַאפ

 -רַאה ַא סנגייא רעייז טגָאמרַאפ ןבָאה ייז ...רַאזַאב ןטנָאמרעד םעניא ןפָארטעג ןעמ
 ןענעק ערעדנַא ,ןעגניז וצ םיטש ַא ןבָאה ערעדנַא ,טיילפ ַא רעטייווצ רעד ,עינָאמ
 טלָאװעג ןבָאה ייז ןוא רעכַאמנצנוק ןעוועג ךיוא ןענייז ייז ןשיווצ ,ןעמַארג ןכַאמ
 ,טעברַא ןופ ךעלרע ןוא רשכ טיורב לקיטש רעייז ןענידרַאפ

 ,טנַאװ ַא .ןבענ ןייטש וצ ןעמוקעגסיוא זדנוא קיטיירפ ַא ןיא לָאמנייא זיא ױזַא
 ןפערט טנַאקעג טָאה ןעמ סָאװ ,דליב ַא טליּפשעגּפָא זדנוא רַאפ ךיז טָאה ָאד ןוא

 לגניי ןיילק ַא יו רימ ןעעזרעד ,ןדער רימ יו ױזַא ןוא .עשרַאװ ןשידיי םעניא רָאנ
 םערָא ןרעטנוא .רעזייל ןדנילב ןרעלוּפָאּפ ןוא ןטנַאקַאב םעד רָאזַאב ןיא ןיײרַא טריפ
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 סָאד .עלעקנעב ןיילק ַא טנָארט לגניי סָאד ןוא עינָאמרַאה עסיורג ַא רע טגָארט

 רעזייל .עלעקנעב ןפיוא קעװַא םיא טצעז ,טנַאװ ַא וצ ןדנילב םעד וצ טריפ ,לגניי

 יו טעז ןעמ ןוא קעשַאד ןקיצנַאלג םעד טימ לטיה סָאד ּפָארַא טמענ רעדנילב רעד

 .טעברַא וצ ןיכמ ךיז זיא רע

 -עביז רָאי ַא טלַא ,רעקיד ןוא רעקירעדינ ַא ןעוועג זיא רעדנילב רעד רעזייל

 -- ןגיוא יד ווו טרָאד ,סעצנָאװ יעקיד טימ ,טריזַאר ,טקידכעלייק ַא םינּפ סָאד ,קיצ
 ַא ייב יװ עקַאט ,ןקַאנ ןפיוא זיב טמעקרַאפ ,רָאה עיורג ּפָאק ַא טימ ,רעכעל ייווצ
 טָאה רע .ןָאטירַאב ןקרַאטש ןייז טימ ץלָאטש ןטלַאה ךיז טגעלפ רע .רעלטסניק
 .עינָאמרַאה ןייז ףיוא טײלגַאב ,ןעגניז ןרעה וצ םיא ביל ןבָאה עלַא זַא ,טסווועג
 -עג ביל טשינ רע טָאה ,ןשטנעמ קיניײװ ןַארַאפ ןענייז סע זַא ןסיוו טגעלפ רע ןעוו

 עלַא ןגעלפ טרָאד ,ץַאלּפ רעקידנעטש ןייז ןעוועג זיא רַאזַאב רעד .ןעגניז וצ טָאה

 ןעמוק טגעלפ רע ןעוו לָאמ סעדעי .סנשָארג יד לטיה ןיא ןפרַאו םיא רעייגכרוד

 ,ןקוקנָא ,ןעז סעּפע ןלעװ לָאז רע יו ןגיוא עטכַאמרַאפ ענייז ןעיצ רע טגעלפ ,ןליּפש

 ןענייז סע יצ ןטכַארט טגעלפ ןוא ןטייז עלַא ףיוא ּפָאק ןטימ ןעיירד ןעמענ טגעלפ

 טונימ רָאּפ ַא ןבילב רע טגעלפ ױזַא .ןשטנעמ קינייװ רעדָא ךס ַא םיא םורַא ָאד

 רַאזַאב ןיא יצ ,לגניי םייב ןָאט גערפ ַא ןוא ןָאט ץכערק ַא םיצולּפ ,טתובשחמרַאּפ

 ןענייז סָאד זַא ןָאט עשטרוב ַא רעזייל טגעלפ ליטש ץנַאג .ןשטנעמ ןַארַאפ ןענייז
 ייווצ ענייז ףיוא עינָאמרַאה יד ןָאט יצ ַא רע טגעלפ עלייוו ַא ךָאנ ןוא ,רערָאנש ץלַא

 ןעוועג זיא ןעגניז ןייז .ןָאטירַאב ןייז טימ ןעגניזוצ ןוא ןליּפש ןבייהנָא טגעלפ ןוא טנעה

 -סיוא רעמ טגעלפ רע ןוא רַאזַאב ןצנַאג ןרעביא ןרעה םיא טגעלפ ןעמ ,סקירעיורט ַא

 ,ןסַאפרַאפ טגעלפ ןײלַא רע סָאװ ,דיל ןייז ןעגניזסיוא יװ ןענייוו

 ,ןריובעג דנילב ןיב ךיא;;
 ,טלעוו יד ןעזעג טשינ לָאמנייק בָאה'כ

 ,ןריולרַאפ דלַאב ןיוש ייג ךיא

 ",דלעה רעדנילב רעד קידנעטש ,רעזייל ,ךיא

 עקיטביל יד ןעז וצ טשינ טפָארטשעג זיא רע זַא ,םעד ןגעוו ןעגניז טגעלפ רע

 ןייז וצ ןרעהוצ ךיז ןגעלפ רעלטעב יד וליפא .דניז עכלעוו רַאפ טשינ טסייוו ןוא ןוז

 -רַאפ ןגעלפ סעקרעלדנעה יד ."הבדנ ַא טקנעש,, ןעיירשסיוא ןרעהפיוא ןוא גנַאזעג

 ןכלעזַא טָאה יז ביוא ,ץרעש ַא רעטניה רע ןוא ץרַאה ןפיוא רעוו ,טנעה יד ןגייל
 ןוא .רעזייל ןדנילב ןפיוא טקוקעג ,רערט ַא קידנשיװ ןבָאה ןוא ,ךיז ףיוא טַאהעג

 קיטכיר ךיז רע טָאה טשרע טלָאמעד ןוא ןקילב יד ןריּפש טגעלפ רעזייל :ענדָאֿמ
 ,עקרעיירש יד לזייר ךיוא .ןריובעג ןייטש ַא ןופ זיא רע זַא גנַאזעג ןטימ טזָאלעצ

 -עג טָאה ,ןגיװשטנַא ןבילבעג זיא ,ךעלעפיירש ףיוא לכעליימ ַא טַאהעג טָאה סָאװ
 ַא טָאה רעזייל זַא ,ןגָאז טגעלפ ןוא ץרעש ןפיוא טזָאלעגּפָארַא ןגיוא עריא ןטלַאה
 ,רעלעק ַא ןיא טהללי ןוא טנייוו סָאװ רענייא יו ,םיטש

 טשרע ןלעװ דלַאב ,ןביוהעגנָא טשינ ךָאנ ץלַא ךיז טָאה עקידרקיע סָאד רעבָא
 דָארג לייוו ,ןרַאזַאב ערעדנַא עלַא ןופ ןעמוק טעװ ןעמ ,רעלטעב תונחמ ןעמוקנָא

 ,הבדנ ַא ָאד טיג דיי רעדעי ןוא ,רעקידנעייגכרוד ַא ,שזַאסַאּפ ַא יוװ זיא רַאזַאב רעד

 טדניב ,גנַאגנײירַא םייב טייטש רע .קיסיירד רָאי ַא ןופ ןַאמ ַא עקַאט זיא טָא ןוא
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 ןזייװַאב טלָאװעג רע טָאה םעד טימ .לכיטנשַאט סייו ַא טימ ּפָאק םעד םורַא ךיז

 רעבָא ,הבדנ ַא ןקנעש ןוא ןבָאה תונמחר םיא ףיוא לָאז ןעמ ןוא קנַארק זיא רע זַא

 טױרַא טמענ רע ןוא .דיירפ ןפַאשרַאפ ןעמעלַא סָאװ סעּפע טימ רַאפרעד טעװ רע

 :ןעמַארג ןענעייל ןָא טביוה ןוא רעטעלב ענעבירשרַאפ שַאט ןופ

 ,טלעג ןבעג וצ ןָא סטבייה ךעלעבייוו,
 ,טלעוו עקיטכיל ַא רענעמ שרעייא ייב ןבָאה ריא טעוו

 ,ןפיולטנַא ריא טעװ רעמָאט ןוא

 ",ןפיוקוצנייא תבש ףיוא ןבָאה טשינ ריא טעוװ

 ןעלגנירמורַא םיא ןגעלפ ,ןעמַארג ענייז ןופ ןדירפוצ ןעוועג ןענייז רעבייוו יד
 ןבענ ןענַאטשעג ןענייז רעדיװ ןעיורפ ערעטלע יד .תובדנ עסיורג ךיוא ןבעג ןוא

 -נײרַא ןוא גנַאזעג ןייז קידנרעה ,ןרערט ןופ ןגיוא יד טשיװעג ,ןדנילב םעד רעזייל
 -דנעה יד ,ןגָאלקַאב טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רעוייל ןוא .תובדנ ערעייז ןפרָאװעג

 הלוגס ַא זיא רַאזַאב ןיא ןעמוק סנַאמרעגנוי םעד ןוא ,רעזייל זַא ,ןגָאז ןגעלפ סעקרעל
 ענייש טפיוק,.תבש ףיוא ןעלקיטרַא יד רעסעב ןוא רעמ טפיוקרַאפ ןעמ ,הסנרּפ וצ
 -עגסירַא רעסַאװ ןופ טשרָאקַא ,ךעלעשיפ עקידעבעל טפיוק,, ,"ךעלעּפע עטיוו

 ןַאמירָא רעד ךיוא זַא טשינ טסעגרַאפ ,תבש ףיוא חבדנ ַא ןעיירש ערעדנַא ,"ןעמונ
 עג סנדנילב םעד רעזייל טימ ןסיגנעמַאוצ ךיז טגעלפ ץלַא סָאד -- ,"המשנ טָאה

 חנחמ ַא ןסײרנײרַא ךיז ןגעלפ ןטימניא ןוא ןעמַארג סנַאמרעגנוי ןטימ ןליּפש ןוא גנַאז

 רעכַאמנצנוק יד :ןעזרעד ןיוש ייז ןבָאה סנטייוו ןופ לייוו ,םיסיידנוק ,רעדניק עניילק

 .ןָא ןעמוק

 ,המוא ערעדנוזַאב ַא ןעוועג ןענייז ,טסייו סע רעוו ,עשרַאו ןיא רעכַאמנצנוק

 ןפַאשרַאפ טימ טלָאװעג ןבָאה ייז .תובדנ ןעמענ וצ טביולרעד טשינ ךיז טָאה סָאװ

 -רַא רעייז רַאפ ןעוועג זיא רַאזַאב רעד .טיורב רעייז ןענידרַאפ ,םלוע םעד דיירפ

 עפורג יד .םלוע ןסיורג ַא טַאהעג לָאמ עלַא ייז ןבָאה טרָאד .טרָא קיסַאּפ ַא טעב

 ןזייווַאב ךיז טגעלפ רעטשרע רעד .ןָאזרעּפ ריפ ןופ ןענאטשַאב זיא רעכַאמנצנוק

 -עגוצ סעציילּפ יד ףיוא ןגָארטעג רע טָאה ?עקנירעטַאק,, יד ,*שזרַאנירעטַאק, רעד

 "ןיא  םעד ּפָארַא רע טמענ רַאזַאב ןיא ,ןקַאנ ןפיוא סַאּפ םענרעדעל ַא טימ ןדנוב

 רעקיזיר ַא ןעוועג זיא רעטייווצ רעד .קיזומ ןייז גנַאג ןיא ךיילג טזָאל ןוא "טנעמורטס

 טָאה ךעלייל םעד ,ךעלייל ןטרילָאק ַא ןגָארטעג רע טָאה טנַאה ןיא ,קַאילָאּפ ַא ,ןַאמ

 "ַאב ,ןצנוק עשיטַאבָארקַא ענעדישרַאפ טכַאמעג ןוא ןדָאב ןרעביא טײרּפשעגסיױא רע

 ןַא :ןזייוװַאב ךיז ןגעלפ עטצעל יד .עקנירעטַאק רעד ןופ קיזומ רעד טימ טיילג

 טנַאה ןיא .ןענח ןביז עלַא טגָאמרַאפ טָאה סָאװ לדיימ ץרַאוװש ַא טימ דיי רערעטלע

 טלקָאש יז ,ךעלקעלג טַאהעג ןקע יד ייב טָאה סָאװ ,לקייּפ ןיילק ַא ןטלַאהעג יז טָאה

 עטסַאּפעג ייז ןגָארט עלַא .רענעט עקידיירפ סױרַא ןביג ךעלקעלג יד ןוא לקייּפ סָאד

 עשלגניי טגָארט לדיימ ַא סָאװ ןעוועג ןלעפעג טשינ זיא סעקרעלדנעה יד רעבָא ,ןזיוה

 רע טמוק רערָאנש ַא ווװ זַא , .רַאזַאב םענופ ןביירט ןעמונעג יז טָאה ןעמ ןוא ןזיוה

 טרעצנָאק ַא שממ ןבעג עקרעיירש יד לזייר טגעלפ טייהנגעלעג ַאזַא ייב ןוא ."וצרעהַא

 ןגירשעג קר טָאה ןוא עשירעבױלגרעבָא ןַא ןעוועג ללכב זיא לזייר .קיזומ"יירש .ןופ

 "רַאפ ַא ןוא קיטיירפ ןרעטיב ַא ןבָאה ןעמ טעװ "הפוצח,, רעשידיי רעד בילוצ זַא
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 .ןעיירשעג יד וצ טרעהעגוצ קיניײװ ףיז ןבָאה סרעכַאמנצנוק יד רעבָא .תבש ןטרעטש
 ײצילָאּפ יד זַא טסוװעג ןבָאה ייז ,ײצילָאּפ טימ טָארדעג ייז טָאה ןעמ ןעוו וליפא

 רעד .ןצנוק ערעייז טימ ןייגנָא ןגעלפ טרעכַאמנצנוק יד ןוא ןָאט טשינרָאג ייז טעוו

 -לע רעד געלפ ךיילג ןוא ,ךעלייל ןרעביא טיײרּפשעגסיױא ךיז טָאה קאילָאּפ רעקיזיר

 לדיימ סָאד ןוא ענייז טנעה עטקערטשעגסיוא יד ףיוא ןעגנירּפשפורַא דיי רערעט
 ןביילב טגעלפ םלוע רעד זַא ןדיי ןפיוא ףױרַא גנורּפש ןקיצנוק ַאזַא טימ טגעלפ

 -עגוצ יז טָאה ךָאד רעבָא ,ןרעדנוװַאב ךיוא טגעלפ ,עקרעיירש יד לזייר ,טפַאגרַאפ
 "עג סרעכַאמנצנוק יירד יד ןנָאה ןשיווצ ןיא .הפשכמ ַא רָאנ ןעק סעכלעזַא זַא ,ןבעג
 ,טרידָאלּפַא טָאה םלוע רעד ןוא עדימַאריּפ ַא טּכַאמ

 סָאד ךעוו טשרע ,ןרָאװעג טקידנערַאפ ץלַא טשינ ךָאנ זיא ןילַא םעד טימ רעבָא

 סופ ןייא יז טָאה ,סעצײלּפ סדיי ןפיוא ןענַאטשעג סיפ ענייש עריא טימ זיא לדיימ

 טסירגַאב ךיז ױזַא ןוא סופ םעד טּפַאכעגנָא טנַאה רעטכער רעד טימ ,ןגיוצעגסיוא

 טימ ןוא טפול רעד ןיא ןָאט גנורּפש א יז טגעלפ םעד ךָאנ .םלוע-רַאזַאב ןצנַאג ןטימ
 ױזַא ןוא "ןטעוריּפ ,, רָאּפ ַא ןכַאמ ,ךעלייל ןפיוא ןזָאלּפָארַא ךיז לגייב ַא יו יירד א

 ןענייז סע ןוא .םלוע ןקידנקוקוצ ןרעביא ןייג ןוא טנַאה רעד ןיא לקייּפ סָאד ןעמענ
 עקידרעטייו טעװַארּפעג קאילַאפ רעד ןוא דיי רעד ןבָאה ייוורעד ,תועבטמ ןלַאפעג

 א ןוא עקנירעטַאק רעד ףיוא טעקנירדעג רעטייוו טָאה שזרַאנירעטַאק רעד .,ןצנוק

 רַאפ סָאװ ןוא ,"לטיווק ַא ךעלעבייוו, :שידיי ףיוא ןייר ןעיירשעצ ךיז טגעלפ ײגוּפָאּפ -

 -יירש יד לזייר ךיוא !טרַאװרעד יז לזמ ַא רַאפ סָאװ ןסיו טלָאװעג טשינ טָאה יורפ ַא
 ַא קידנלָאצַאב ,לטיווק ַא ןעיצ ןוא ןויסנ םעד ןייטשייב טנעקעג טשינ טָאה עקרע
 -עגסיוא יז טָאה לטיווק א ןגױצעגסױרַא טָאה יז ןעוו לָאמ ןייא ױזַא ןוא ,ןשָארג רָאּפ
 לטיווק םעניא .ןכַאלטימ ןעמונעג טָאה רַאזַאב רעצנַאג רעד זַא רעטפעלעג ַא ןסָאש

 ,השורי ַא ןופ ןגעמרַאפ רעסיורג ַא טרַאװ ריא ףיוא זַא ,טגָאזעגנָא ריא ןעמ טָאה

 ריא ןצעמע ןטעב יז טגעלפ ,ןענעייל טנעקעג טשינ טָאה ןיילַא !עקרעיירש יד לזייר
 ,לטיווק ןיא טרָאד ןָא ריא טביירש ןעמ "קילג,, ַא רַאפ סָאװ ןענעיילרעביא

 רַאפ טרָא סָאד ןטערטוצּפָא ןָא טבייה קיטיירפ רעד ,עדנע וצ טייג גָאט רעד

 ַא דָארג זיא גָאט רעד ,רעכַאװש ץלַא טרעוו רַאזַאב ןיא רעדליּפעג רעד .תבש

 ,ץרַאה ןפיוא סעקרעלדנעה יד ייב יו ןעזעגסיוא טָאה למיה תחעד ןוא רעקיטסברַאה
 טליײא ןעמ .תבש ןיא ןרָאפנײרַא טלָאװעג טשינ טָאה רענייק ,רעטצניפ ,לקנוט --

 ןפיוקרַאפ וצ ןזיוװַאב טינ טָאה'מ סָאװ ,תורוחס ענעבילבעגרעביא יד ןקַאּפרַאפ ךיז

 -טסניד .םייהַא רעכיג טפיול ןעמ ןוא לעטש יד ןעמ טזָאלרַאפ ץכערק ַא טימ ןוא

 סָאד -- ,רעקעב םוצ טנלָאשט םעד רַאזַאב ןכרוד ןגָארט ןעיורפ עמירָא ןוא ךעלדיימ

 ךָאנ טייטש ווווצעגרע ןגעווטסעדנופ ,הדועס רעקידתבש רעקידנגרָאמ רעד רַאפ זיא

 -עמע ךָאנ טעוװ.רשפא ,טנַאה רעטקערטשעגסיוא ןַא טימ רעלטעב רעטקיטעּפשרַאפ ַא

 סיוא-:טיירש ןוא דיי רעמערָא ןַא טייטש טייז רעד ןיא .,ןשָארג ַא ןפרַאװנײרַא רעצ

 ןקיליה םעד דובכל סעבָאברעקוצ ןוא ךעלעּפע ענייש ,ךעלכיק-קינָאה ערעייט,

 -ענרַאפ ךיז לייאעג ןיא זומ רע ןוא תבש ירמוש יד ןיוש ךיז ןזייװַאב טָא רעבָא ."תבש

 רענייא .טעװענַאשעג טשינ םענייק ןבָאה תבש ירמוש יד לייוו ,ןכַאז ענייז טימ ןעמ

 ןדיי, -- :סיוא-טפור ןוא רַאזַאב ןטימ ןיא קעװַא ךיז טלעטש תבש ירמוש יד ןופ

 תבש ללחמ אטח רעסיורג ַא זיא סע ןוא שדוק תבש זיא סע ,םײהַא טייג ,סענעדיי

 ןרעה וצ ןייז הכוז טעוװ ריא ןוא הסנרּפ ןבָאה ריא טָפו ,תבש ןטיהּפָא ריא טעוװו .ןייז

 י-+
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 -רַאפ טשינ ןעק עקרעיירש יד לזייר רעבָא ."ןגעקטנַא ןייג םיא ןוא חישמ לש רפוש
 ךיא ןעק דיילק םעד ןיא ,דיי בער, :תבש:-רמוש םוצ טגָאז ןוא תולווע ןייק ןגָארט

 ךיוא זיא תבש ןיימ ןוא טינ ךיא בָאה סרעדנַא ןייק ןוא ןחישמ ןייג ןגעקטנַא טשינ)
 זַא ,ריא טרעפטנע תבש רמוש רעד רעבָא "..ןרָאװעג טגָאזעג םיאנוש עלַא ףיוא
 -רמוש עלַא ןוא ..תבש ןטיה לָאז ןעמ רָאנ ,רעדיילק ענייש ןייק טשינ ףרַאד חישמ
 רעביא ןקעד סעקרעלדנעה יד .רַאזַאב םענופ ןעמעלַא ןביירט ןעמענ סעקינתבש
 סע ,קידייל טביילב רַאזַאב רעד ןוא סענַאגַארטס ערעייז קעז עטלַא טימ לענש ףיוא

 ןיא ךָאנ ווצעגרע זיולב ,םלוע-תיב ַא ףיוא יוװ טייקליטש ַאזַא לָאמַא טימ טרעוו

 טכַאנ רעד ןיא שממ ןיוש טיירש סָאװ ,םיטש עקירעיורט ַא ןעמ טרעה לקניוו ַא

 וכַאמ תבש רעקידנעמוקנָא רעד ןוא טכַאנ יד טעװ רשפא ,"ךעלכיק-קינָאה ,, :ןײרַא
 יי ..ןזייל וצ סעּפע ןבעג ךָאד םיא טעװ ןעמ ןוא רעצרעה יד רעכייוו

 ;1962 ,סערייא סָאנעוב ,"עסערפ יד, :גנוטייצ רעד ןופ
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 יִקצילָא ךורב

 1, יא יא א א מא נא לא 2

 עשרַאוװו ןיא
 )קי 2

 רעגניז ַא טייטש רעיוט ַא יי
 ,ןרעטמַאל רעקידנטכייל רעיולב ַא יו ,טימעג ַא טימ ר

 ,ןייש טימ טשימעגסיוא ןעגנַאלק טרעדיילש ןוא

 ,טנַאה עשירעלטעב ,עיורג ןייז ךיז טעדיוה סע
 | גייווצ עקידנעיסָא ןַא יו

 -- ,סעקישטייבָארָאװ עטיוט ןעצ טימ
 ,ךיא ןיב סָאד

 רַאוטָארט ןפיוא רעדינַא טלַאפ רעזָאלסטעברַא ןַא
 ,ענַאנַאב ענרעבליז ַא יוװ ,הנבל עגנוי יד טעייק ןוא
 --- ,ןטָאש םענעגייא םענופ טנעה ענעכַארברַאפ יד ם'על
 ,ךיא ןיב סָאד

 ןבעל ןייז ןוֿפ ןַאדָאמעשט ןקירעביא ןטימ ,ךַאד ַא ןָא ןכש ַא
 לסייוו רעד ןיא רעגעלעג ַא סיוא ךיז טעב

 -- ,ןרערט ןופ טכיל םייב

 .ךיא ןיב סָאד

 --- ,טָארד-ןפַארגעלעט ןפיוא לדנעפ ַא ןפרָאװרַאפ טָאה ץעמע
 ,טלעוו רעד ןגעקַא ץרַאה ןיימ טרעטַאלפ סָאד

 יִד ןיא .1907 רָאי ןיא ,ןילָאװ ,קסירט ןיא ןריבעג -- טעָאּפ -- יקצילַא ךורב

 ָאכַאל לטעטש ןיא ןעמוקעגמוא -- 1941 .עשרַאוו ןיא טניװועג 1938 זיב 1934 ןרָאי

 .םוהת םייב רוד ַא ןופ ןטעָאפ ןופ עדַאיעלפ רעשידיישילױפ רעד ןופ רענייא .ץיװ

 -ַָאט רעקיטרַאנגײא ךסַא ךיוא ןוא ,תועפשה עשיטסינרעדָאמרעּפיה רעדיל ענייז ןיא

 .טריטנעירָא סקניל-לָאקידַאר -- שיעדיא .טנעל



 !עיװַאּפ ןוא עקישזד ןופ סעמַאמ יד טימ ןעמ טוט סָאװ
 { : י

 טיזיוו ןיא ןײלַא ייז ןעמוק סטנוז

 טימעג ןיימ ןופ ןרעיוט ןביז יד וצ

 ברעק ןיא לגייב ןוא רעמעד טימ
 ַאש-ןוא-ליטש ןרעטסילֿפ ןוא

 : ליומ ַא ןָא

 א

 רעדניק ענעגייא,
 ,ץרַאה סעמַאמ רעד ןסע טשינ ןליוו
 סָאג רעד קעוװַא זייווכעלקיטש סע רימ ןניג

 *. . + ןעײװמַארט ןוא סרעטסעקרָא ןופ םעטיר ןיא

 טנעה עניימ ךיא טכַארטַאב
 :גנוניוטש ַא ןיוטש ןוא
 רעש ןייק טשינ ןטלַאה ייז

 ,רעמעל ייב לָאװ יד טשינ ןּועש ןוא
 / קירעדינ ןגיובעג זיא ּפָאק ןיימ רָאנ
 | ,דרע ןופ ביוטש וצ

 ,טָאטש ןופ רעכעד רעביא ןסיוועג ןיימ טגנעה'ס ןוא

 | ,עטנעל-עמַאלקער ַא יו
 , . . דניז ןופ ןקעלפ טימ

 ? עיװַאּפ ןוא עקישוד ןופ סעמַאמ יד טימ ןעמ טוט סָאװ

 1991 ,קרָאי וינ .*טשימעגסיוא זיא טולב ןיימ,, :ךוב םענופ
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 בוטש ענעטלָאשרַאפ יד

 ןץי 2

 סעכלעוו ,זיוה סיורג ַא ןענַאטשעג ווָאנארומ ףיוא זיא 1880 רָאי םעד םורַא זי
 שרעדנַא טשינ סע ןעמ טָאה רַאפרעד ןוא יקסווָאטרַאק םענייא וצ טרעהעג טָאה ר

 -סיזקע ךָאנ טָאה סָאװ ,זיוה ןקיזָאדמעד ןיא ."זיוה סיקסוװָאטרַאק,, יו ןפורעג
 סרעלטעב זילב טניװעג קידנעטש ןבָאה ,"עינַאטסוװוָאּפ, רעד רַאפ ןופ טריט
 ןוא רעבייוו ערעייז טימ טָאטש ןרעביא ןזָאלסױרַא ןגרָאמירפ ןדעי ךיז ןגעלפ עכלעוו

 ,תובדנ ןטעב ןוא רעדניק

 עסיורג ַא ןגױצעגנײרַא זיוה םניא ךיז טָאה ,1863 רָאי טַײצ-עינַאטסוװָאּפ רעד ןיא
 רַאפ טשינרָאג טסַאּפ סָאד יװ ,ןרעמיצ עכעלטע ןעמונרַאפ טָאה עכלעוו ,עילימַאפ
 ערעייז ןופ טייוו ןטלַאהעג ךיז ןבָאה עילימַאפ רעד ןופ רעדילגטימ יד .טייל עמירָא
 ללכב ןוא טפַאשטנַאקַאב ןייק טריפרַאפ טשינ ייז ןופ םענייק טימ ,םינכש-רעלטעב
 טנעקעג טוג ןבָאה עכלעוו ,רעלטעב יד ןשיוװצ .לופסינמייחעג רעייז טריפעגפיוא ךיז
 ןַא ןפורעגסױרַא עילימַאפ עקידריווקרעמ עטנַאקַאבמוא יד טָאה ,ןרעדנַא םעד רענייא
 -עג זיא ענייא ןוא ייז ןגעוו תוישעמ ײלרעלַא טרעלקעגסיוא ןבָאה ייז ,גנושַאררעּביא
 עשלַאפ ןענעז סָאד זַא ,טלייצרעד ןבָאה לייט :רעטייווצ רעד ןופ רעקידארומ ןעוו

 טסײה סָאד ,"ענעלַאפעג, ןענעז סָאד זַא ,טגָאזעג ןבָאה ערעדנַא ,סרעכַאמ-טלעג

 -עּפס ךיז ןטלַאהַאב ןוא טָארקנַאב טכַאמעג ,ןרָאװעג טמירָארַאפ ןענעז סָאװ ,םיריבג
 עטסווװַאב ַא ןעוועג עקַאט סָאד זיא "ןתמא, רעד ןיא .זיוה ס'יקסוָאטרַאק ןיא לעיצ
 .ענעלַאּפעג ןייק טשינ רעבָא ,ןָאזלעמ ,עילימַאפ עכייר

 ,ןטלַאהַאב וצ ךיז ידכ ,זיוה סיקסװָאטרַאק ןיא ןגיוצעגניירַא עקַאט ךיז טָאה יז

 -שיטַארקָאטסירַא יד ,שרעדנַא סעּפע רָאג בילוצ רָאנ ,טָארקנַאב בילוצ טשינ רעבָא

 ןעמ עכלעוו טימ ,ןיפרַאש ןּפוצ טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה ןָאזלעמ עילימַאּפ עשידיי

 .םּפעש .ח .א ןופ םינֲָאדועסּפ ,עשרָאוו ןיא 1892 רָאי ןיא ןריױבעג -- ימלא .א

 -פעמ ןט-24 םעד ןליװ םענעגייא טימ ןבעל ןייז טקידנערַאפ 1915 טניז עקירעמַא ןיא

 ,חומיוע עזעיפָאזַאליה ןופ רָאטַאזירַאלוּפָאּפ ,טסיעסע ,טעָאּפ -- -- .1963 רעבמעט

 יד ןופ רענייא .ףָארגָאיבָאטױזא ,טסירַאומעמ ,טסימעלָאּפ ,טסילַאנרוושז ,טסינָאטעלעפ

 ןוא רָאלק לָאמעלַא אפוג ןביירש ןייז רעבָא -- סרעביירש עשידיי עטסטריצילּפמָאק

 ע(טידיי ,1863 -- ןוא ןבעל ַא ןופ ןטנעמָאמ :רעכיב ענייז .רָאמוה טימ ןוא שיגָאל

 ןעק עיגָאלאטנַא ןַא ןיא רעבָא .עשרַאוװ-לוכ :טעמכ ןענעז ,ךעלהוטעמ-עינַאטסווָאּפ

 26 טכעלטנפערַאפ טָאה ימלא .א ןָאטעג סםָאד רימ ןבָאה .ןרעטסומ רָאנ ןעגנערב ןעמ

 .(עיִליוּפ וא שילגנע ,טיערבעה ןיא םיױרַא ךיוא ןענייז ייז ןופ עקיניײיא .רעכיב
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 רעד ןיא ןרָאװעג טעדנווװרַאפ ןענעז סָאװ ,ןרענָאיצולָאװער יד ןרישזַאדנַאב טגעלפ
 יז וװ ,סַאג רעכייר רעד ןופ ןגױצעגסױרַא ךיז יז טָאה םעד בילוצ ןֹוא עינַאטסווָאּפ
 וו ,זױה ַא לייוװ ,זיוה סיקסוװָאטרַאק ןיא ,ווָאנַארומ ףיוא ,טניווװעג רעירפ טָאה
 ..סטכעלש ןייק ןיא ןייז דשוח טשינ ייצילָאּפ יד טעװ ,רעלטעב ןעניוװ סע

 ,רעטכעט ייווצ ענייז ןוא יורפ סנָאזלעמ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה "ןיפרַאש , ןּפוצ טימ
 וצ טייקנבעגעגרעביא אזַא טימ ,טעבּרַא רעד ןיא ןָאטעגנײרַא יױזַא ןעוועג ןענעז ייז
 ןבילקעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו ,ןפָאלש ןָא ןוא ןסע ןָא ןטעגרַאפ ןגעלפ ייז זַא ,ךַאז רעד

 ןופ רעגַאל ןיא ןגָארטעגקעװַא רעטסעווש ייווצ יד ןופ ענייא סע טָאה ,ןיפרַאש ךס ַא

 עשּפיה א ןקישטימ ריא טימ רעטָאפ רעד טגעלפ לָאמטּפָא ןוא ?סעצנַאטסווָאּפ,, י

 ,עלחר רעטכָאט ערעגניי יד "ןיפרַאש,, םעד ןגָארטּפָא טגעלפ סנטסײממַא .עיבטמ

 ןשילױּפ ַא ,ייז ןופ רענייא ןוא סעצנַאטסוװוָאּפ יד ייב טצעשעג רעייז ןעוועג זיא עכלעוו
 "עג טָאה עלחר .טבילרַאפ ךעלברעטש ריא ןיא ךיז טָאה ,קיוודול ,ןוז ַא סרָאטקָאד

 יז ,טַאהעג ביל רעקינייו טשינ ךיוא םיא טָאה יז ןוא ,ריא וצ עביל ןייז ןופ טסוװ

 עריא שטָאכ זַא ,טסווװעג טָאה יז ,טלַאק םיא וצ ןגױצַאב ךיז ךעלרעסיוא רעבָא טָאה

 לָאמנייק ןלעװ ןוא ךעלשידיי גונעג ייז ןענייז ,שילױּפ ןגיוצעגפיוא ןענייז ןרעטלע

 ,טסירק ַא טימ ןדניברַאפ ךיז לָאז יז זַא ,ןייז םיכסמ טשינ

 ,טיוט םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ זיא רע .,טריטסערַא ןקיוודול ןעמ טָאה גנולצולּפ

 ןופ ,עקָארק ןייק ןפָאלטנַא זיא רע ןוא ןעיירדוצסיוא ךיז ןעגנולעג רעבָא םיא זיא סע
 ריא טָאה רע עכלעוו ןיא ,ווירב טימ ןפרַאװַאב וצ ןביוהעגנָא ןעלחר רע טָאה טרָאד

 ויא עלחר .ןעמוק םיא וצ לָאז יז ןטעבעג רדסכ ןוא יז טביל רע קרַאטש יו ןבירשעג
 ריא רעבָא טָאה יז .ןעמוקוצקירוצ ןכיגניא ןרעטלע יד קידנגָאזוצ ,ןרָאפעג םיא וצ
 ךיז ,ןבירשעג קינייװ ייז וצ ,ןרעטלע יד ןיא ןסעגרַאפ יו טעמכ ,ןטלַאהעג טינ טרָאװ
 עג רָאװעג ןופרעד ןענעז ןרעטלע יד ןעוו .ןקיוודול טימ טַאהעג הנותח ןוא טדמשעג
 ןייק ןרָאפעג דלַאב זיא רעטָאפ רעד .ןרָאװעג טלפייווצרַאפ ךעלקעש ייז ןענעז ,ןרָאװ
 ,עשרַאװ ןייק ןעמוקקירוצ לָאז יז זַא ,רעטכָאט ןייז ףיוא ןקריוו טווװרּפעג ןוא עקָארק

 -נייא טלָאװעג טשינ ןפוא םושב טָאה יז ,ןרעה טלָאװעג טשינרָאג ןופ טָאה עלחר רָאנ !
 .עשרַאװ ןייק ןרָאפעגקירוצ זיא רעטָאפ רעד .ןקיוודול טימ ןדייש וצ ךיז ףיורעד ןייג
 רעצ ןטסערג ןיא ,ןָאולעמ עילימַאפ יד טָאה ,טגָאלּפעג ייז ןבָאה תורצ שטָאכ רעבָא
 יד ןלעטשוצ סָאד ןוא "ןיפרַאש, ןּפוצ וצ טרעהעגפיוא טשינ ,רעטכָאט רעייז ןופ
 .?סעצנַאטסווָאּפ

 טפיטרַאפ ןסעזעג ןענעז ; רעטכָאט 2 רערעטלע רעד טימ רעטומ יד ןעוו ,לָאמנייא

 םרוטש טימ טקַאהעגפיוא ריט יד ךיז טָאה ,טנווייל יד טּפוצעג ןוא רעיורט רעייז ןיא
 -רַאפ ,ןוא עיזיוער ַא ןכַאמ וצ ,"סעקינדוב, הנחמ ַא ןירַא ןענעז בוטש ןיא ןוא
 טריפעגרעביא ןוא עילימַאפ עצנַאג יד ןדנובעג ןבָאה ייז .טקעדטנַא ץלַא ,ךיז טייטש
 1 .ןעגנָאהעגפיױא םורַא געט עכעלטע ןיא ייז טָאה'מ וװ ,עמרוט ןיא

 -יא ץלַא יז טָאה:,הרושב עכעלקערש יד ןטלַאהרעד עקָארק ןיא טָאה עלחר ןעוו
 עריא טנגעגַאב .יז טָאה ָאד .עשרַאװ ןייק ןרָאפעג דלַאב ןוא רקפה ףיוא טזָאלעגרעב

 טשינ ךיוא .ייז לָאז'מ ,קידנבָאה ארומ :,ייז ןוא ןרענָאיצולָאװער עטנַאקַאב עקילָאמַא
 טריפעגּפָא .יז ןוא ןײרַא זיוה סיקסווָאטרַאק ןיא ןייג טזָאלעג טשינ יז ןבָאה ,ןריטסערַא
 רעבָא ךיז טָאה יײצילָאּפ יד .סַאג עקסנַאיָאטנעיוװש ףיוא גנוניווו רעמייהעג ַא ןיא
 -נַא טימ ןעלחר ןריטסערַא ןעמוקעג ןוא גנוניווו רעמייהעג רעד ןופ טסווורעד ךיוא
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 ןיהא זיא ײצילָאּפ יד ןעוו .ןטלַאהעגפיוא ןטרָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,?סעצנַאטסווָאּפ,, ערעד
 -ינדוב,, יד ןעזרעד טָאה יז ןעוו ןוא ןיילַא ןעוועג טרָאד עלחר דָארג זיא ,ןעמוקעגנָא
 "יא טשינ ךיז ןסָאלשַאב ןוא ריט יד טכַאמרַאפ טסעפ יז טָאה ,רעטצנעפ ןכרוד "סעק
 טָאה ײצילָאּפ יד ןעוו :טריפעגכרוד סולשַאב ריא טָאה יז ןוא עקידעבעל ַא ןבעגוצרעב
 -ָאה "סעקינדוב,, יד ןעוו ןוא ןעגנאהעגפיוא לייוורעד ךיז יז טָאה ,ריט ןיא טּפַאלקעג
 | | ,טיוט ןעוועג ןיוש יז זיא ,ןכָארבעגפיֹוא ריט יד ןעב

 טנגעגמוא ןוא עשרַאװ ןיא טָאה ,טיוט ריא ךָאנ געט יירד וַא ,ןלייצרעד טייל
 -יורג טכַאמעגנָא ןוא רעכעד ןסירעגּפָא טָאה סָאװ ,םהוטש רעכעלקערש ַא טעוועשובעג
 עלחר ווו ,גנונױװ רעד ןופ ךיז ןבָאה טייצ רעצנַאג רעד ךרוד ...תונברוח עס
 ןטשנעמ ךס ַא ןבָאה עכלעוו ,רעטסנעפ ןופ רענייטש ןטָאשעג ,ןעגנאהעגפיוא ךיז טָאה
 ענעטלָאשרַאפ יד, ןפור ןביוהעגנָא ןעמ טָאה גנוניוװ יד ןוא ןטלָאּפשעג ּפעק יד
 .ארדסכ רָאי עכעלטע .ןעיצוצניירַא ךיז טַאהעג ארומ טָאה'מ ווו ,,."בוטש

 . .. ןלַאעדיא ןופ סעזרעב

 ןריּפַאּפטרעװ טימ ,טפעשעג טימ ,טלעג טימ טגנילק "עזרעב,, טרָאװ סָא |
 -טּפיוה יד ןיא סעזרעב-טלעג עסיורג יד ןגעוו טסייוו ןצבק ַא וליפא --- סעיצַאלוקעּפש
 עסיורג רעדָא טכַאנ רעביא ןרעוו ןשטנעמ ווו ,עקירעמַא ןוא עּפָארײא ןופ טעטש

 יצ ,ךיז טדנעװ סע .ןרק ןטימ סױרַא ןעייג רעדָא ,םינצבק עסיורג רעדָא ,םיריבג
 ןוא ,ונ :הדירי רעדָא ,הילע עזרעב רעד ףיוא זיא'ס יצ ,טלַאפ'ס יצ ,ךיז טבייה'ס

 רעזדנוא -- טנייוועג ןוא טכַאלעג ייברעד :ןוא -- טנעיילעג טשינ טָאה דיי רעכלעוו

 -עיירדוצ ןוא ןשינעײרדרַאפ ,ןשינעיירד ,ןטפעשעג יד ןגעוו תוישעמ סמכילע-םולש
 - ןלדנעמ םחנמ ןקידעיַאמש .,ןקידנפיולד קיבייא ןופ ןשינ

 ןרָאי יד ןיא רקיע רעד --- סעזרעב ערעדנַא טַאהעג רימ ןבָאה עשרַאװ ןיא רעבָא
 ןיא --- קילג ןכעלשטנעמלַא ןוא טייקכיילג ,טייהיירפ ןופ תומולח ןוא עיצולָאװער ןופ

 סעזרעב ןעוועג ןענעז סָאד :המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד זיב 1905 םורַא ןופ ןרָאי יד
 עדעי .קיזומ-טפנוקוצ ןוא ןטפַאשקנעב ענעגרָאברַאפ ןופ ,תומולח ןופ ,ןלַאעדיא ןופ

 רעדָא -- עזרעב ענעגייא ריא טַאהעג ךיז טָאה הטיש עדעי ,לזיילק סעדעי ,ײטרַאּפ
 הקזח ַא טַאהעג טָאה יז ןופ עדעי ;ןפורעג סָאד ןבָאה סעקַאװטיל יד יװ ,"עשזריב
 טשינ ןיהַא טָאה ,גנוטכיר רעדָא ,ײטרַאּפ ערעדנַא ןייק ןוא סַאג רעטמיטשַאב ַא ףיוא
 ,לגרה תסירד ןייק טַאהעג

 -רַאװ יד ןיא תומולח טימ ןוא עיצולָאװער טימ טכָאקעג ךיז טָאה טּפױהרעביא
 -עג יד ןופ עטסטקירדעג יד טניוװעג ןבָאה סע וװ ,ןלַאטרַאװק עשידיי רעוװעש
 סָאװ ,ָאטעג רעד ןופ רעמיורט יד :עטטטבױרַאב יד ןופ עטסטביױרַאב יד ,עטסטקירד

 -ןײמעגלַא ןיא רעדָא ןלַאעדיא עשידיי ענעגייא יד ןיא רעדָא ןחישמ טכוזעג ןבָאה

 ששידיי עמירָא יד ןיא ןעוועג עקַאט סעזרעב עטסניימ יד ןענעז .ןלַאעדיא עכעלשטנעמ
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 ןסַאג עשידיי עכייר יד ןיא םורָאװ ,רעלדנעה ןוא רעטעברַא ןופ ןסַאג יד ןיא ןסַאג

 רעקרַאטש סָאװ ןוא רעמ סָאװ ןוֿפ רָאנ ,קיזומ-טפנוקוצ ןופ טמולחעג טשינ ןעמ טָאה
 סָאװ .טלָאװעג טָאה ןעמ ווו ,םורַא ןשידיי-טשינ םעד וצ ,טציא םעד וצ ןסַאּפוצ ךיז

 ,םיהולא- םלצ ןשידיי םעד ןקעמּפָא רעקיטכיט

 ךס ַא רעייז ,ךס ַא ןעוועג סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןענעז ךעלזיילק ןוא ןעײטרַאּפ
 -ןטסינויצ) .ט 'ס ,ןויצ-ילעּפ ,דנוב :ןגער ַא ךָאנ ןעמָאװש יװ ,ןסקַאוװעג ןענייז יז ןוא

 ןגירק ןלָאז ןדיי זַא ,וצרעד טבערטשעג ןבָאה סָאװ ,סעצווָאמײס ,(ןטסילַאירָאטירעט
 רעשידיי רענעגײא רעד ףיוא ,םייס םענעגייא ןַא טימ ,גנוטלַאװרַאפ-טסבלעז
 -טסבלעז רעד רַאפ טפמעקעג ןבָאה סָאװ ,(ןטסילַאיצָאס עשילוּפ) סע-עּפ-עּפ ;ךַארּפש
 -אירעּפמיא יירד יד ןשיווצ ןסירעצ ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,ןליוּפ ןופ טייקידנעטש
 ןטסיכרַאנַא ,ןטַארקָאמעד-לאיצָאס ;ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ,דנַאלסור :ןבייל עשיטסיל

 "רַאּפ ןוא ןעיײטרַאּפ צלַא יד ,ןענעכערסיוא ןוא ןעקנעדעג ןעד יז ןָאק רע -- ןוא
 ?סַאג רעשידיי רעד ףיוא ךעלעייט

 עכעלרעגריב רעדָא ,ענײמעגלַא יד רעסיוא -- "סעזרעב,, טַאהעג ןבָאה עלַא יז
 טעװ גנואיײרפַאב ןופ ןלַאעדיא ענײמעגלַא יד זַא ,טביולגעג טינ ןבָאה סָאװ ,ןטסינויצ
 ,ןיילַא סָאד ןיוש .עיצולָאװער -- ןעוװעג זיא עזרעב יד .הלואג עשידיי יד ןעגנערב

 -ַאצ ןרעטנוא ןענעז ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאג שטָאכ ,סַאג ןיא סיֹורַא זיא ײטרַאּפ ַא סָאװ
 ןטסינויצ ענימעגלַא יד .טירש רערענָאיצולָאװער א ןעוועג זיא ,ןטָאברַאפ ןעוועג םזיר

 ,טנעוו ריפ ןשיווצ תופיסא טימ ןוא םישרדמ יתב ןוא ןלוש יד טימ טנגונגַאב ךיז ןבָאה
 ןופ ןוא םיאיבנ יד ןופ םולח םעד ,ןויצ-תביש ןופ םולח םעד ןענוּפשעג ןבָאה ייז ווו
 | ,לצרעה ,רד

 -ַאיּפש טימ טלבירגעג ןוא טלביוװשעג טָאה סעזרעב יד ףיוא זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ןוא ןעײטרַאּפ יד ןיא .ןגירקוצניײרַא טכוזעג ךיז ,רעיוא ןַא טגיילעגוצ .ןבָאה סָאװ ,ןענ
 ,עכעלגעוַאב ןעוועג .ןענעז סעזרעב יד .ךיוא ןטָארעג עקַאט ייז סָאד זיא טּפָא ץנַאג

 זיא סָאד סָאװ ,גנולמַאזרַאפ ןְסַאג א ןְסייהעג ןיוש טלָאװ טְרָא ןַא ףיוא ןייטש תמחמ
 ךיז .,טדערעג ןוא טרישרַאמעג .,ןעגנַאגעג רדסכ ןעמ זיא .ןעוועג .ןטָאברַאפ גנערטש
 -רַאּפ עדעי .קלָאפ ןשידיי ןופ ןוא טייהשטנעמ רעד ןופ טפנוקוצ רעד ןגעוו ןעגנודעג

 יד ףיוא ,"ןלָאטסָאּפַא, עּכלעזַא ,ןרָאטַאטיגַא ,ןשטנעמ עריא ןקישרעטנוא טגעלפ ייט

 טיילעגנוי יד ןגייצוצרעביא ,"תומשנ ןעגנַאפ , וצ ,ןעײטרַאּפ ערעדנַא יד ןופ סעזרעב
 "יין, רָאנ זַא ,תמא רעלָאג רעד זיא ,ערעדנַא יד ייב ,"ייז,, ייב רָאנ זַא ,ךעלדיימ ןוא
 .לארשי קלָאפ םעד רַאפ ןוא טייהשטנעמ רעד רַאפ הלואג יד ןעגנערב ןלעוו ןוא ןענעק

 ןכָאנ ,טעברַא רעד ךָאנ ,טנווֶא ןיא "ןענעפע ;ןעלריטַאנ ,ךיז ןגעלפ סעזרעב יד

 רעד ףיוא טזָאלעגסױרַא ךיז ןעמ טָאה ,טײצלָאמ עמערָא סָאד טּפַאכעגּפָא .טיורבטנוװָא

 -יגַא יד ןופ ךייר .יד ןעגנולשעג ,תומשג ענעפָא טימ ,טשרוד טימ טָאה ןעמ ןוא .עזרעב

 -נַא יד ןופ עטקישעגרעטנוא יד ןופ ,"עדמערפ ,, יד ןופ ןוא ענעגייא יד ןוֿפ ,ןרָאטַאט

 ּפעלק וליפא ,ןסױטשנעמַאזצ עסייה וצ ןעמוק סע טגעלפ לָאמַא .ןעײטרַאּפ ערעד

 סָאװ ,ןטסידנַאגַאּפָארּפ ןוא ןרָאטַאטיגַא עטקישעגרעטנוא יד ןוא ענעגייא יד ןשיווצ

 רערעדנַא ןַא רַאפ עזרעב "רעד,, ןופ סעטרבח ןוא םירבח ןּפַאכסױרַא ןעמוקעג ןענעז

 סָאװ ,רָאטַאטיגַא ןַא יוו ןעז לָאמַא עקַאט טגעלפ ןעמ ;ײטרַאּפ רעדנַא ןַא ןופ עורעב

 םורַא העש ַא ןיא ןוא עזרעב ַא ףיוא ןזייווַאב ךיז טגעלפ ,לגניצ ףרַאש ַא טַאהעג טָאה

 טרישראמקעווא ,טכאלש א ןענווועג טָאה סָאװ ,לארענעג א יו ,רעכיירגיז א רע טָאה
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 עשידיי ?ענעגנַאפעג, טרישרַאמעגכָאנ ןבָאה םיא ךָאנ ןוא -- עזרעב ןייז וצ קירוצ
 רעד ןיא ,עזרעב ךייז ףיוא זַא ,טגייצרעביא טָאה רע ןעמעוו ,ךעלדיימ ןוא םירוחב

 ,תמא רעצנַאג רעד ָאד זיא ;סַאג רעקידתונכש

 ועוועג ייז ןענעז טכַאנ עדעי טעמכ סָאװ ,ךעלדיימ ןוא טיילעגנוי עכלעזַא ןעוועג

 ןַא ןופ תמא םעד ןיא ,סע טסייה ,ןרָאװעג "טגייצרעביא,, ,עזרעב רעדנַא ןַא ףיוא
 .רעדיינש ַא ,םענייא ַאזַא טימ סעומש ַא טריפרַאפ לָאמַא בָאה ךיא .ײטרַאּפ רעדנַא
 -רַאּפ יד ןטייב ןיא ןטלַאהעג .רדסכ טָאה סָאװ ,ןכש ַא סרעזדנוא ןופ ןוז רעד .,לעזעג
 ךיא, :טרעלקרעד תומימת רעקיטכירפיוא רעצנַאג ןייז טימ רימ טָאה רע ןוא .ןעייט
 קינסעּפעּפ רעד רימ וצ טמוק :טכערעג זיא רע זַא ,עז ךיא ןוא טסידנוב םעד סיוא רעה
 טמוק !זיא רע טכערעג יוװ ,ןבָאה ךיא לָאז רָאי טוג ַאזַא --- ןיירַא רימ ןיא טדער ןוא

 ןלעוװ עלַא ווו ,הכולמ רעשידיי ַא ןגעוו רימ טלייצרעד ןוא ןויצ לעוּפ רעד רימ וצ

 "?טכערעג טשינ ןעד רע זיא --- ךיילג ןייז

 ןענעז עלַא .ךס ַא ןעוועג ןענעז ,לעזעג-רעדיינש רעקיזָאד רעד יװ ,עכלעזַא ןוא
 ןגייא רעייז ןפרַאד ןדיי .יירפ ןייז ףרַאד ןליוּפ ,יירפ ןייז ףרַאד טלעוו יד ::טכערעג
 זיא לארשי ץרא !יתית יכיהמ -- !שרעדנַא ץעגרע לייוורעד עירָאטירעט ַא ,דנַאל
 "עג עלַא ןטלָאװ ייז ,תונמאנב ?ןסייר וצ ,ןעגניד וצ ָאד ךיז זיא סָאװ ָאט !טוג יאדווַא

 ,יײטרַאּפ ןייא ןרעוו לָאז ןעײטרַאּפ עלַא ןופ זַא ,ןקיניײארַאפ ךיז ,תחאידי ןכַאמ טפרַאד
 ןעוועג ייז ןענעז ןרָאטַאטיגַא יד רַאּפ .ןריטנעמוגרַא וצ רעווש ןעוועג זיא עכלעזַא טימ
 ןענעז ײטרַאּפ רעד רַאפ רעבָא ;טגייצרעביא טכייל ייז טָאה ןעמ --- ןסיב רעטכייל ַא

 יד סָאװרַאפ ,ןייטשרַאפ טנָאקעג טשינ ןפוא םושב ןבָאה ייז .סונ עטרַאה ַא ןעוועג יז
 ןכַאז עטוג עכלעזַא ךָאד ןליוו ייז ,שטייט'ס ?טשינ גוט הטיש רעדָא ,ײטרַאּפ ערעדנַא

 ,ןשטנעמ עקיטכיוו עכלעזַא ךָאד ןרעהעג .ייז וצ ןוא

 ,סנקעטש טימ טרישרַאמ ןוא טריצַאּפש ןבָאה סעזרעב עלַא ףיוא טיילעגנוי עלַא

 ףיוא רעבָא .עּפָאוײא ץנַאג ןיא עדָאמ ןיא טלָאמעד ןעוועג ללכב ןענעז סנקעטש יד

 ןעמ טָאה .רעוועג-ספמַאק ַא יװ ןעמוקעג"ץונוצ ךיוא ןקעטש רעד זיא סעזרעב יד

 .ףלַא ןופ !טלעפעג טשינ רעמ םיא טָאה ,ונ ,ונ -- ןָאיּפש ַא ,לעציּפש ַא טּפאנשרעד
 "ולברַאפ ַא ןלַאפעגקעװַא זיא רע זיב ,ּפָאק ןייז ףיוא סנקעטש טלגָאהעג ןבָאה ןטייז
 עקיטייז יד ךיוא .טקידײלעגּפָא ךיז ,ףושכ ַא ךרוד יוװ ,עזרעב יד טָאה ןַאד ,רעטקיט
 זיא ,סַאג רעלעקנוט-בלַאה ,רעקיטכַאנ ,רעקידייל ַא ףיוא .ןדנווושרַאפ ןענעז ןשטנעמ
 ןיא ײצילָאּפ זיב ,םירוסי ןיא טלגנַאּרעג ךיז ןוא שטנעמ רעטקיטולברַאפ ַא ןגעלעג
 ןַא ןעוועג רענעגָאלשעג רעד זיא לָאמנײא טשינ .טריפעגקעװַא םיא ןוא ןעמוקעגנָא

 ןֵא טגיילעגוצ טָאה סָאװ ,רעייגייּבראפ רעקירעגיינ .ַא סעּפע ,ןברק רעקידלושמוא
 ןיב ,טכַאדרַאפ ריפפיוא ןייז טימ ןפורעגסױרַא ןוא םענעי וצ ןוא םעד .וצ רעוא
 ,ערעדנַא טּפַאכעגפיוא ןבָאה למרומ םעד !לעציּפש ַא :ןָאטעג עקשוש ַא טָאה רעצימע
 !ןָאיּפש ַא ,לעציּפש ַא :יירשעג ַא ןרָאװעג זיא למרומעג םעד ןופ זיב

 -ָאּפ ןופ ןרעוו טלגנירעגמורַא זייוונטייצ ןגעלפ סעזרעב .יד זַא ,ןגָאז וצ קירעביא ||
 םיוא ,הלילח ,טשינ ,ףָאלעג ַא ןרָאװעג זיא לַאפ ַאזַא ןיא ,ןטַאדלָאס רעדָא ,ייציל
 ,עיצַאריּפטנָאק םשל רעדָא ,ּפעלק ,טסערַא ןדיימוצסיוא טושּפ רָאנ תונדחּפ
 :סָאװ .סעיצַאמַאלקָארּפ טַאהעג סענעשעק יד ןיא ןבָאה יײז ןופ ךס ַא םורָאװ
 זַא .ןעועג טשינ ךעלדיימ ןוא טיילעגנוי עקיזָאד יד ןענעז םינדחּפ ןייק רָאנ ,סָאװ
 ,עיצַארטסנָאמעד יַאמ עטשרע ןַא ,טסעמרַאפ םענעפָא םוצ ,ףמַאק םוצ ןעמוקעג זיא'ט
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 ,שידלעה ןוא קיטומ טפמעקעג ןעמ טָאה -- רָאי ןטימ ןיא עיצַארטסנָאמעד ַא רעדָא
 ,ןָאטעג סָאד ןעמ טָאה ,סױטשנעמַאזוצ ַא ןדיימסיוא טנָאקעג טָאה ןעמ ןמז-לכ רעבָא
 ןסערעטניא יד ןיא ןעוועג טשינ ןוא ןעוועג קיטיונ טשינ זיא סױטשנעמַאזוצ ַאזַא ביוא
 .טנעמָאמ םענעי ןיא ײטרַאּפ רעד ןופ

 ןכַאמ ףױא טשינ ,ןסַאג יד ןיא ןזָאלסױרַא ךיז יײצילָאּפ יד טגעלפ לָאמליײיט

 -גוי א ןעזעג ןבָאה יײצילָאּפ יד ווו .טיילעגנוי יד "ןענעפָאװטנַא,, ףיוא רָאנ ,ןטסערַא
 "עג ןַאמנגני םעד ןוא טריקסיפנָאק ןקעטש םעד ןעמ טָאה ,ןקעטש א טימ ןַאמנג

 -- ןטַאדלָאס לֶָאמַא ןוא -- ןטנאיצילָאּפ ןעז וצ ,שימָאק ןעוועג זיא סע .ןייג טזָאל

 ךיז לעוו ךיא ...ןעייפָארט-סגירק ערעייז -- סנקעטש סנפיוה עצנַאג טימ ןרישרַאמ
 ײַצילָאּפ יד טָאה ,ןקעטש ַא טימ טרייצַאּפש לָאמעלַא בָאה ךיא שטָאכ זַא ,ןעמירַאב ָאד

 ןלַאפעגנײרַא ךיא ןיב לָאמנייא טשינ םגה ,ןעמונעגוצ טשינ ןקעטש ןיימ לָאמ ןייא ןייק

 רעדָא ,לטרָאפ טושּפ ַא טדנעװעגנָא בָאה ךיא .עיצַאקסיפנָאק-ןקעטש אֹזַא ןופ ןטימ ןיא
 יד זַא ,טקרעמַאב בָאה ךיא יו לענש ױזַא :שילגנע ףיוא סע טגָאז ןעמ יװ ,"קירט;
 ,ןעמָאל ַא ,עקילַאק ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז ךיא בָאה ,סנקעטש טריקסיפנָאק ײצילַאּפ

 רעבירעד ךימ ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד . . טירש ןייק ןכַאמ טשינ ןקעטש ַא ןָא ןָאק סָאװ
 . . . געװ םעד ןטערטעגּפָא ךָאנ ,ןקעטש ןיימ טימ טזָאלעגכרוד

 סָאװ ,ךיא יו ,םימכח עכלעזַא ךס ַא ןעוועג ןענעז סע זַא ,רָאפ ךיז לעטש ךיא
 סנקעטש ערעייז ןעמענוצקעװַא ןגינעגרַאפ סָאד ןענוגרַאּפ טשינ ײצילָאּפ רעד ןבָאה
 רעבָא . . . סנוויױא ערעייז ןצייהַאב ייז טימ .רעדָא ,ןפיוקרַאּפ ךָאנרעד רשפא ייז ןוא
 -עג ןבָאה ייז ןוא רעוטפיוא ןסיורג ַא רַאפ ןטלָאגעג ךיא בָאה םירבח עניימ ןשיווצ
 גנוניימ ַאזַא ,רָאיטקַא רענשזַאװ ַא ןרעוו ךיא ןָאק ,ןלעװ רָאנ לָאז ךיא ןעוו זַא ,טהנעט

 םָאל ןיימ בילוצ רָאנ טשינ טַאהעג ייז ןבָאה ןטייקגיעפ עשירָאיטקַא עניימ ןגעוו

 געלפ ךיא סָאװ ,ךעלציּפש ערעדנַא בילוצ ךיוא רָאנ ,תולהב-ןקעטש יד תענ ןרעוו

 -עק עלופ ןגָארטעג בָאה ךיִא תעב זַא ,טריסַאּפ לָאמנייא טָאה ,לשמל ,ױזַא .ןָאטּפָא

 לורטַאּפ ַא ןעמוקעגנָא זיא ,עּפורג רעשיטסיכרַאנַא ןַא ןּופ סעיצַאמַאלקָארּפ טימ סענעש
 -טנגוי ןדעי טלעטשעגּפָא ןוא ,ריציּפָא ןַא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,ןטַאדלָאס ןופ
 -רַאפ ןעמוקעגרָאפ זיא רע בוא ןוא טכוזַאב ,ןטנעמוקָאד ףיוא טגערפעג םיא ,ןכעל
 | : | ,טריטסערַא -- טקיטכעד

 זַא ,סַאג רעדנַא ןַא ןופ טײרדעגנײרַא ךיז טכירעגמוא ױזַא טָאה לורטַאּפ רעד

 בָאה ןיע-ףרהכ ?ןעמ טוט סָאװ .ןייז טנעקעג טשינ דייר םוש ןייק טָאה ןפולטנַא ןופ
 ןיא רענעגיובעגנייא ןַא .הלהב-ןקעטש ַא תעב יו ,עקילַאק ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז ךיא
 ןטַאדלָאס יד ןופ סיפ יד ייב שממ טּפעלשעגכרוד טַאהעג ןיוש ךיז ךיא בָאה ןעיירד

 ַא ריציפָא רעד ךיז טָאה םיצולּפ רעבָא ."רעטרירָאנגיא,, ןַא ,רעטקרעמַאּבמוא ןַא --

 ךימ גנוטכַארַאּפ ןוא סעכ טימ ןוא לסקַא ןַא ייב טּפַאכעגנָא ךימ ,רימ וצ ןָאטעג זָאל

 ןיב טנעמָאמ םעד ןיא .טכַאניב ךיז ּפעלש ,עקילַאק רעטסיװ ַאזַא ,ךיא ווו טגערפעג

 טשינ זַא ,ןזיוועג ריציפָא םעד ךיא בָאה ןושל םוטש ףיוא .םוטש ןוא ביוט ןרָאװעג ךיא

 ףיוא טקוקעג רע טָאה קילב ןֿכעלטכַארַאפ ַא טימ .ןדער ןָאק ךיא טשינ ,ןרעה ןָאק ךיא

 סופ ןטימ ןַאד -- ,טרעקיוהעצ ןוא םָאל ,םוטש ,ביוט --- !עקילַאק ןקיכַאפליפ םעד

 ...ןייג ןסייהעג ךימ ןוא ןָאטעג קירב ַא רימ

 ןענעז ,סעזרעב יד ףיוא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ךעלדיימ ןוא טיילעגנוי יד ןשיווצ
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 ַא רַאפ ףמַאק רעד ,םזילַאעדיא זיולב טשינ ןגױצעגניהַא טָאה ייֵז סָאװ ,ךס ַא ןעוועג
 -ןַאמָאר םעד ןופ ןענעז טּפיוהרעביא . . , םזיטנַאמָאר -- ךיוא רָאנ ,טלעוו רערעסעב
 "עג ןגיוווַאב --- .וויטָאמ-ךודיש ןשיטקַארּפ םעד ןופ :ןגָאז רשפא רעדָא ,וויטָאמ ןשיט
 ,רעטּכעלשעג עדייב) טנגעגַאב ךיז ןבָאה סעזרעב יד ףיוא .ךעלדיימ לסיב שּפיה ַא ןעוו
 -שטנעמ ,ןעלצרעה ,רד ,ןסקרַאמ לרַאק ןגעוו טריטוקסיד ,טייז ייב טייז טריצַאּפשעג
 -ריש ןעגנוזעג ייברעד טָאה רעצרעה ערעייז ןיא רעבָא ,םזיכרַאנַא ,לארשי ץרא ,טייה
 עכעלגעוַאב עקיזָאד יד ףיוא ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ךודיש ןייא טשינ . . . םירישה
 ןיא סעיסוקסיד ענעי ןופ אצוי-לעוּפ רעד זיא רוד רעשידיי ןייא טשינג ןוא סעזרעב
 יד ףיוא יװ ,ןסַאג רעװעשרַאװ יד ףיוא טסברַאה ןוא גנילירפ ,רעמוז ןופ טכעג יד
 ןלױּפ ןיא טעטש עשידיי עסיורג ערעדנַא ןופ ןסַאג

 ןענָאיּפש ,ןרָאטַאטיגַא "עכעלטנייפ,, ןשיוצ ןסױטשנעמַאזוצ טימ תולהב יד ץוח
 ןטרָאס ערעדנַא ךיוא סעזרעב יד ףיוא ןכערבסיוא טייצ וצ טייצ ןופ ןגעלפ ,ײצילָאּפ ןוא
 ןייג ,ןזייוַאב ךיז טגעלפ עמַאמ עשידיי עמורפ ַא רעדָא ,עטַאט רעשידיסח ַא ,תולהב
 טּפַאנשרעד טָאה ןעמ זיב ,ןגיוא יד טימ ןכוז ןוא רערעדנַא רעד וצ עלעקּפורג ןייא ןופ
 -טשטרַאפ ךיז ,?ןטסיליציצ,, יד וצ קעװַא ,השיה-ךרד ןופ ּפָארַא זיא סָאװ ,רעטכָאס יד
 רעזיב א .ןעגנוי-רקפה טימ סעזרעב יד ףיוא ףיז טיירד ןוא רסיק םעד טימ טעּפ

 ןטימ ןיא טשטַאּפעגסיױא יז רעדָא ,ּפָאצ םייב ןָאטעג ּפַאכ ַא רעטכָאט יד טָאה עטַאט
 טימ לָאז יז זַא ,רעטכָאט ריא ןטעבעג ,ןייוועג טימ ,ןטוג טימ טָאה עמַאמ ַא ;סַאג רעד

 -רַאפ ַא ,רעטכָאט יד טָאה לָאמַא .רעטכעלעג שיטייל וצ ןכַאמ טשינ יז ,ןײגמײהַא ריא

 ךיז רעטכָאט  ַאזַא טָאה לָאמַא ;ןפָאלעגמײהַא ןוא עזרעב יד טזָאלעגרעביא ,עטמעש

 זיא יז זַא ,ןגירשעג ךיוה ןוא ןעמַאמ רעד רעדָא ,ןטַאט םעד ןגעק טלעטשעג קיצָארט

 ,ליוו יז סָאװ ,ןָאט ןָאק יז ןוא שטנעמ רעיירפ ַא זיא יז זַא ,ףַאלקש סמענייק טשינ

 -עזרעב, יד ןופ ןרעװ ןעמונעגפיוא עמַאמ רעדָא ,עטַאט ַאזַא טגעלפ לָאמליײט

 זיולב ,ןשינעפורסיוא ײלרעלַא טימ רעדָא ,רעטכעלעג טימ ,"ַארוה, ַא טימ "סעקינ

 ַא ,הדיי רעשידיסח ַא תעב ,ּפעלק וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו ,ךיא קנעדעג לַאפ ןייא

 ,ןטסיױפ יד טימ רעטכָאט ןייז ףיוא ןפרָאװעג ךיז טָאה ,רעקיצײלּפטײרב ַא ,רעטנוזעג
 ןעוו ןוא לדיימ סָאד טלעטשרַאפ ןבָאה ,טריצַאּפש ריא טימ ןבָאה סָאװ ,טיילעגנוי יד
 ןעועג דבכמ םיא ייז ןבָאה ,ןטסיופ יד טימ ןטסָאמרַאפ ייז ףיוא ךיז טָאה דיי רעד

 ןעמ זַא ,דלַאװג ַא טכַאמעג טָאה דיי רעד ןוא ּפָאק ןרעביא סנקעטש ערעייז .טימ
 עריא ןוא רעטָאפ ריא ןשיוװצ ןסירעגנײירַא ךיז טָאה רעטכָאט יד.םיא טעגרהרעד
 עג יז טָאה לעמוט ןוא רעטנָאלּפ ןיא רעבָא ,ןצישַאב וצ םיא ידכ ,רעקידייטרַאפ

 טזָאלעג טָאה רעטָאפ רעד .תושלח ןיא ןלַאפעג --- ןוא ןקעטש ַא טימ ּפַאלק ַא טּפַאכ
 :ריא וצ קידנעיירש ,ןגיל רעטכָאט ןייז

 .ןָאטעג ײּפש ַא ריא ףיוא טָאה רע ןוא --- !הפוצח וד ,ריד רַאפ טוג --

 ןוא ןביוהעגפיוא טייקכעלטרעצ סיורג טימ עטשלחעג יד ןבָאה טיילעגנוי יד
 ,זיוה ַא ןופ רעיוט ַא ןיא ןגָארטעגנײרַא יז

 ןרָאװעג טקידײלעגּפָא עזרעב יד זיא טנעדיצניא םעד ךָאנ דלַאב

 ןענעז תומולחיטפנוקוצ רָאנ ,ןטפעשעג-טלעג טשינ וו ,סעזרעב עכעלרעדנווו

 ! ןריּפַאּפ-טרעוו ערעייא ןעוועג



 ימ ל א

 עקסילש ,עקזינ ,עקוואטס ,עשטָאמס ןוֿפ) = |
 -- טייוו ןוא טנעָאנ -- ךעלטעטש יד ןופ ןוא

 ,עקסישזק-עטנעיווש וצ קלָאפ ךיז טיצ סע

 ,טיילעגנוי ,רעבייוו ,םינקז

 סעלָאּפ עליוה טימ ןוא ךעלקעּפ טימ
 ;ןייג וצ ןחנ וצ קלָאפ'ס טמוק'

 תולג טימ לופ זיא זיוה סיקצולירפ
 .ןייוועג ןוא דילסקלָאפ ןוא ץכערק טימ

 ,הסנרּפ וצ ןדיי ןופ טמענ ןעמ
 "!טַאקָאװדַא רעה ,טעװעטַאר ,יוא,
 :השקב ַא חנ טָאה ָאד רָאנ
 "!טַארוקַא לטרעוו'ס רעביא-טגָאז;

 ;ןריּפַאּפ טביירשרַאפ ,טביירש יקצולירּפ
 ;טרַאסנדער -- רעדיל -- םיטּפשמ

 . ןרילרַאפ וצ טשינ טלייא רעדעפ ןייז

 ,טרַאצ ןוא גולק ,לטרעוו שידיי ַא

 ענימ עדעיַא טשרָאפ ןוא טרעה רע

 ןרעצ סנדעי טימ ןָא ךיז טּפעש ןוא

 הניחת ַא ,דיל ַא זיא לָאמלייט ןוא = |
 ,.רכש רעטסנעה ןוא רעקיצנייא ןייז
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 5 דעט יע ידע יע יט ימי יע ירא ירא ירא יי

 יקס-נא .ש | ּו

 רָאי ןטצעל ןייז ןיא ץרּפ :ןָאזעניד ןוא ץרפ

 )עי -2

 ךיא ןיב 1906 רָאי ןיא ץציוּפ טימ טפַאשטנַאקַאב רעטשרע רעד ךָאנ ןכיגני

 ,ןבעל ןכעלגעטלַא ןייז ןיא ץ'צרּפ ןעז טנעקעג בָאה ךיא ווו ,עשרַאװ ןיא ןעוועג א

 | ,הביבס רעכעלנייוועג ןייז ןיא

 -ֵנָא ןטנעגילעטניא עטמיטשעגילַאנָאיצַאנ עשידיי ןבָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא

 ןשידיי ןיא ,רעגייטש ןשידיי ַא ףיוא ןעגנוניוװ ערעייז ןענעדרַאוצנייא ןביוהעג

 -כעלש,,)) עבלעזיד םוטעמוא טעמּכ ,רעדליב עשידיי ןופ סעיּפָאק טנעו יד ףיוא ,ליטס

 . ,טעברַא-לאלצב ,ןכַאז עשידיי ײלרעלַא ןשיט יד ףיוא ,(לג"דא "תולג,, ,"סעיינ עט

 עכעלנייוועג יד ןופ ענייא טשינ ןענופעג טשינ ךיא בָאה גנוניוװ ןיא ן'ץרּפ ייב

 בָאה ךיא סָאװ ,גנוניוו עטסכעלשידיי יד ןעוועג סע זיא ךָאד ןוא ,רעדליב עשידיי

 -ַאטּפלוקס ,ןרויװַארג ,רעדליב עשידיי לקניוו ןדעי ןיא ,טנַאװ רעדעי ףיוא .ןעזעג

 -טסניק ייז ןשיווצ .טסנוק רעשידיי ןופ ןכַאז ערעדנַא ןוא ןפעילערַאב ,ןּפורג עשיר

 .טסנוק עיינ עלַא יד .ןקיטנַא עשידיי עטלַא ,תונתמ-םועליכבוי ןוא ןסערדַא עשירעל

 טָאה ץרּפ עכלעוו טימ ,רעלטסניק עשידיי ןופ קרעוװ ,ןלַאניגירַא ןעוועג ןענייז ןכַאז

 רעיירפ רעד ןיא ןײגסױרַא ייז ןפלָאהעג ,גנודניברַאפ רעטנעָאנ ןיא ןענופעג ךיז

 טבעל ָאד זַא ,ןייטשרַאפ לָאז ןעמ ,גנוניוו רעד ןיא קילב ןייא ןעוועג גונעג .טלעוו

 - ,סָאװ ,רוטלוק רעשידיי רעיינ רעד ןופ רעטנעצ ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,שטנעמ ַא

 .ןטנעמעלע עריא ןופ עקינייא ּפָא ָאד יז טצעז ,קידנעמָארטשכרוד

 -שַאשט ןיא 1863 רָאי ןיא ןריובעג -- טרָאּפָאּפַאר לוונייז המלש -- יקסדנַא .ש
 1892 ןופ רעטעּפש .דנַאלסור ןיא טעטש לָאצמוא ןַא ןיא טניווועג ,דנַאלסורסייװ ,קינ
 ןופ .עשרַאו ןיא ,גנַאל םישדח -- טפָא 1905 ךָאנ .ןץילרעב ,זירַאּפ ןיא 1905 זיב
 ןעמוקעג ןוא 1920 רעבמעווָאנ -- ןברָאטשעג ָאד ,עשרַאװ ןיא קידנעטש 18
 ןייז -- ץרפ .ל .י ןופ םירבק יד ןבענ ,םלוע תיב רעשנעג ןפיוא לארשי רבק וצ
 םהרבא -- םירבק ירד יד רעביא .ןָאזעניד בקעי ןוא -- דניירפ ןטסנביוהרעד
 -קילייהרַאּפ רעד ;ץרפ-להא ךיז טפור יז .הבצמ עשירעלטסניק עסיורג סאגעשטסא
 רעד ןופ רבחמ -- טעָאּפ -- -- .רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ ןויצ רעט
 ןטסכיירגלַאפרעד םעד ןופ רבחמ -- גרוטַאמַארד ,רעלייצרעד ,"העובש, רעשידנוב
 עטשרע סָאד ;!קוביד רעד ,.קיטש-רעטַאעט ןשידיי -- לַאנָאיצַאנרעטניא ךיוא --
 רעטסערג רעד רשפא -- עטסערג יד ןופ רענייא .עשרַאו ןיא טריפעגפיוא לָאמ
 ןעועג םייה ס'ץרפ זיא ,עשרַאװ ןיא רָאנ ןעוו דיי ייב רָאלקלָאפ ופ רעלמַאז
 .םייה עטצעל סיקסינַא ןרָאוװעג םייה עטצעל סע'ץרפ זיא ףוס-ףוס ןוא -- םייה ןייז
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 ןכלעוו טימ .,ןָאזעניד בקעי טימ טנעקַאב ךעלנעזרעּפ ךיז ךיא בָאה עשרַאװ ןיא
 ייב ןפָארטעג םיא בָאה ךיא .ןעוועג טנַאקַאב רעירפ ןיוש ךעלטפירש ןיב ךיא
 טעמכ ןיוש ךיא בָאה םעדכָאנ ןוא -- םיא וצ טריפעג ךימ טָאה ץרּפ רעדָא ן'צרּפ

 טנַאקַאב ייז טימ ןיב ךיא רעטנענ סָאװ ןוא .ןעמַאזוצ ןפָארטעג ןדייב ייז קידנעטש
 ,ךיז ןשיװצ טפַאשדנירפ עמיטניא רעייז טליפעג רעפיט ץלַא ךיא בָאה ,ןרָאװעג
 -עגמוא -- ןצרַאה ןיא רימ ייב ךיוא ןוא -- ןעניז ןיימ ןיא ןרָאװעג ןענייז ייז זיב
 .ןלעטשרָאפ טנָאקעג טשינ ךִיז ךיא .בָאה ןטייווצ םעד ןָא םענייא .טדייש

 ןוא טפַאשדניירפ םרָאפ רעטסכעה רעד ןגעוו קורדסיוא-סקלָאפ ַא ָאד זיא סע)

 -עניד ןוא ןצרּפ ןגעוו ."םיפוג ייווצ ןיא המשנ ןייא,, :ןשטנעמ ייווצ ןשיווצ עביל
 ןייא ןיא תומשנ ייווצ,, :טרעקרַאפ ןגָאז לטְרעװו עבלעז סָאד טנָאקעג ןעמ טָאה ןענָאז
 סָאװ ןטעטילַאודיװידניא ייווצ ,ןרעטקַארַאכ ייווצ ךיז ןלעטשוצרָאפ רעווש ."ףוג

 ןענייז עכלעוו ,דניירפ עקיזָאד יד יװ ,ןרעדנַא םענופ רענייא טייוו ױזַא ןייז ןלָאז

 ,גנַאלנרָאי טדיישעגמוא ןוא טפעהַאב םיטניא ןעוועג

 עטפַאהבעל טימ ,ןגױא עגולק ערַאברעדנוװו עקידנעלקניפ ענייז טימ ץרּפ

 "נעטש רימ ייב טָאה רעטרעוו עקידנעקנַאלב ןוא עקידנצילב ענייז טימ ,ןעגנוגעווַאב

 םענעפילשעג קיכַאפליפ ןרעייט ןסיורג ַא ןופ גנולעטשרָאפ יד ןפורעגסױרַא קיד
 -ירב ַא יװ ,קיטכיל ןוא ןייר ןעוועג שטנעמ רעד זיא טנַאילירב ַא יװ :טנַאילירב

 רע זיא טנאילירב ַא יװ ,טנַאק םענעפילשעג ןדעי טימ טלקניפעג רע טָאה טנַאיל

 שרעדנַא ןַא רע טָאה טנַאילירב ַא יו ךיוא ןוא ,ןעגנוניימ ענייז ןיא קרַאטש ןעוועג
 ןייז וצ געװ םעד ףיוא ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו ,עקינעי יד ןטינשעג ףרַאש לָאמ
 ,קילב ןכעלביל ןייז טימ ,טײקנסַאלעג רעליטש ןייז טימ --- ןָאזעניד ,ליצ ןכיוה

 -גבעגעגרעביא ןוא תונמחר ,טײקטרַאצ רעכעלדנעמוא ןַא טימ טלַארטש רעכלעוו

 ,ןָאזעגיד :ןטייװצ םעד ןצנַאגניא ךיז ןבעגוצּפָא טייקטיירג רעקידנעטש ןייז טימ ,טייק

 םעד ןעמעװ ןפַאשרַאפ ,טרָאװ ףרַאש ַא ןגָאז וצ קיעפמוא שינַאגרָא .זיא רעכלעוו
 -נמַאלּפ שימרוטש םעד ןופ ךוּפיִה רעד םיטרּפ .ליפ ןיא ןעוועג זיא ,רעצ ןטסניילק
 ,ףוג ןייא ןיא טפעהַאב יװ ןעוועג ןענייז דניירפ עדייב יד ןוא ץ'ץרּפ ןקרַאטש ןקיד
 ןויער ןייק ,וטפיוא ןייק ,ןַאלּפ רעשירַארעטיל ןייק ,ךַאז ןייק ןעוועג טשינ זיא סע

 -לעזמעד טימ טבעלעג עדייב .ןסיוו טשינ סע לָאז רערעדנַא רעד סָאװ ,םענייא ןופ
 ייב .תוגאד ןוא ןדיירפ עקיבלעזיד טיִמ ,ןסערעטניא עקיבלעזיד טימ ,ןבעל ןקיב
 -עג טָאה רע .ץרּפ יו ,תיבה-לעב רעקיבלעזרעד ןעוועג ןָאזענעד זיא זיוה ןיא ןצרּפ
 ףיוא ןרעפטנע ןצרּפ קידנגערפ טשינ טַּפָא טגעלפ ;טגיל לריּפַאּפ סעדעי וו ,טסווװ
 | 1 : ,וירב ענייז

 ךיא בָאה ?ווירב ןיימ ףיוא טרעפטנעעג טשינ רימ ריא טָאה סָאװרַאט ,ץרּפ --

 :י ,טגערפעג לָאמנייא םיא

 : ,טרעפטנעעג םיא ףיוא ךייא טָאה ןָאזעניד זַא ,טנכערעג בָאה ךיא --

 ױזַא ןסיוו טפרַאדעג יז ו טייטשרַאפ ,ןָאזעניד טָאה סָאד -- ?טרעפטנעעג סָאװ

 ' : ,ןײלַא רע יו טוג

 -דניירפ ןופ הגרדמ יד .ןגיטשעגרעביא וליפא ןיוש טָאה טפַאשטנעָאנ רעייז

 -ּפָא סָאװ ,קלָאפ-רַאּפ ןטלַא ןַא ייב רָאנ טפערט דנובנעמַאזוצ רעמיטניא ַאזַא  .טפַאש
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 -ייא ייז ןרילרַאפ ,טייהיירט ןוא עביל ןיא טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא ןעמַאזוצ קידנבעל

 ."ךיא , םענעגייא םעד ןופ ןצינערג יד ןרעדנַא םוצ עגונב רענ

 "עג ץרּפ טָאה ןשטנעמ ןטנָאנ ןייא טשינ !טשינ רענייק -- ןענָאזעניד ץוח ןוא =;
 -עטיל רעשידיי רעקידנפַאש ךיז רעד ןופ רעטנעצ ןיא קידנעייטש .ךיז ןבענ טַאה

 -קערש ןעוועג ץרּפ זיא -- רוטלוק רעשידיי רעיינ רעצנַאג רעד ןופ טעמכ ,רוטַאר
 ,ןשטנעמ ןקיזיר םעד רַאפ עידעגַארט עסיורג ַא ןעוועג זיא סָאד .דנלע ךעל

 ירעביירש עשידיי ןופ תורוד עצנַאג ןופ רעריפנָא רעקיטסייג רעד קידנעייז
 -רַאפ טָאה רע ןכלעו ,ןטסָאּפ םעד ןופ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ עסיורג יד קידנליפ
 רעטנוא ןדָאב ןייק טליפעג טשינ ,הביבס ןייק טַאהעג טשינ ץרּפ טָאה -- ןעמונ
 -ינַאגרָא טשינ ,ףייר טשינ ,דנַאטשוצ ןשיטָאַאכ ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה ץלַא .סיפ יד
 טומעג ןיײלַא טָאה ץרּפ ןוא .ןדניוושרַאפ וצ ,ןרעו וצ טרעטשרַאפ טיירג ,טריז

 טזומעג קידנעטש טָאה רע .ןטיבעג עלַא ףיוא ןטעברַא ,ןטייז עלַא ףיוא ךיז ןפרַאוװ

 ,טסיצילבוּפ ַא יו ןטערטסױרַא ןוא ןעגנופַאש ששירעלטסניק ענייז ןופ ךיז ןסײרּפָא

 יַאמ ,"ךעלטעלב, ןבעגסױרַא ןוא ןריטקַאדער ,רָאטַאזירַאלוּפָאּפ ַא ,רעקיטירק ַא
 רַאפ רעמ רָאנ .ו"ַאא ,ןגָארטרָאפ ןטלַאה ,רעכיבלמַאז ,ןטפירשנכָאװ ,ןטפירשטַאנ

 -עגפיוא טָאה רע .רעביירש עגנוי יד ןבעגעגּפָא רע טָאה ןטפערק ןוא טייצ ,ץלַא
 ןבָאה עכלעוו ,עלַא יז טעמכ .ןטַארעטיל טימ תורוד עצנַאג טעװעדָאהעגסיױא ,ןגיוצ
 -רַאד ,רדח ןייז ןעגנַאגעגכרוד ןענייז ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעמָאנ ַא טציא
 -עג זיא רע לפיו ףיוא ןוא .גנויצרעד עשירַארעטיל רעייז ןקנַאדרַאפ םיא ןפ

 ןבָאה סָאװ ,טיילעגנוי רעטגזיוט ןוא רעטרעדנוה ענעי טימ גנערטש ןוא ףרַאש ןעוו
 ןעועג רע זיא ליפוזַא ףיֹוא ,ןצכעביירש עזָאלטנעלַאט טימ ּפָאק ַא טלודעג םיא

 ײז ,טנעלַאט קנופ ַא טקרעמַאב טָאה רע עכלעוו ייב ,ענעי וצ ןזָאלעגוצ ןוא טרַאצ |

 ןיא ןטערטסױרַא ןמלָאהעג ,ייז טציטשעג ,טעברַא ןייז ,טייצ ןייז ןבעגעגּפָא רע טָאה
 ,רוטַארעטיל רעד

 ,רוטַארעטעל עשידיי יד רָאנ טשינ ןרָאװעג טמותיײרַאפ זיא טיוט ס'צרפ טימ
 !רעביירש עשידיי רוד רעצנַאג רעד ךיוא רָאנ
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 ,לָאמ עכעלטע ךָאנ ןעוועג טרָאד ךיא ןיב עשרַאװ ןייק ןעמוק ןטשרע םעד ךָאנ

 רימ ןבָאה לָאמ ןדעי טימ ןוא -- גרוברעטעּפ ןיא ןעוועג ץרפ זיא לָאמ יירד-ייווצ
 -נוא ךיז טָאה טקרַאטשרַאפ רָאנ .ןרעדנַא םוצ רענייא טרעטנענרעד רעמ ץלַא ךיז

 יד ןיא טריזינַאגרָא בָאה ךיא תעב ,קידוצ ריפ-יירד רָאי ַא טימ טּפַאשדניירפ רעזד
 ןרָאפמורַא ןביוהעגנָא ,עיצידעפסקע עשיפַארגָאנטע עשידיי יד 1914-1911 ןרָאי

 ,רעדיל ,סעדנעגעל ,תוישעמ-סקלָאפ ןעלמַאז ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא |

 -רעטנוא רעקיזָאד רעד ןופ טקיצטנַא ןעוועג ןענייז ןָאזעניד ןוא ץרּפ .המודכו םינוגינ
 -רעדינַא, ךימ ץרּפ טגעלפ ,עשרַאװ ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,לָאמ סעדעי .גנומענ
 ןוא ןציז גנַאל-ןהעש ךיא געלפ לָאמטּפָא .תוישעמ עשידיסח םיא ןלייצרעד "ןצעז
 טשינ ןוא טרעהעגוצ טָאה רע .רערעדנַא רעד ךָאנ השעמ ןייא םיא ןלייצרעד
 יװ ןעזווצוצ טיקכעלגעמ יד טָאהעג ךיא בָאה ייברעד .ןקיטעזנָא ךיז טנָאקעג
 בָאה ךיא תעב ,אפוג ָאד .טסייג ס'צרפ ןופ טעברַא עשירעפעש יד רָאפ טמוק סע
 -עגסױרַא ,טרילימיסַא ,ןעמונעגפיוא ןיוש יז ץוּפ טָאה ,טלייצרעד השעמ יד ךָאנ
 ןדנובעגנעמַאזוצ ,עַײנ ןבעגעגוצ ,ןכירטש עשירעלטסניק טשינ יד ריא ןופ ןפרָאװ
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 טַאהעג טשינ טייצ ןייק ךָאנ בָאה ךיא ןוא .השעמ רעדנַא ןַא ןֹופ םיטרּפ טימ

 עטעברַאעגרעביא ןַא השעמ ענעגייא יד טלייצרעד רימ ןיוש טָאה ץרּפ יו ,ןקידנע

 ןטשרע םעד ןופ טייוו ױזַא ןעוועג זיא עכלעוו ,"עטכישעג רעכעלמיטסקלָאּפ , ַא ןיא

 -ןטנַאילירב םענעבָארגעגסיױא סָאװ:רָאנ ַא ןופ טנַאילירב רענעפילשעג ַא יו ,חסונ
 רָאּפ ַא ןיא ןוא ןביּרשעגנָא ןעועג השעמ ַאזַא ענייא זיא ןגרָאמ ףיוא .לדנייטש

 ."רעלמַאז םעד :ץיקס-נא,, גנומדיוו רעד טימ טקורדעג םורָא געט

 ,עיצידעּפסקע רעד טימ טריסערעטניארַאפ ױזַא ןעוועג ןענייז ןָאזעניד ןוא ץרּפ -
 ןרָאפמורַא ןכָאװ רָאּפ ַא ןוא ריא ןיא לײטנָא ןעמענ וצ טמיטשַאב ןבָאה עדייב יז זַא
 ןבָאה ןָאזעניד ןוא ץרפ תעב ,רעמוז ןרָאי יײוצ רַאפ .ךעלטעטש יד רעביא רימ טימ

 רימ ןּבָאה ,ןע'ניקצעלק .א .ב ייב גנוניווו-רעמוז רעד ףיוא טסַאג וצ ןענופעג ךיז
 עשעּפעד ַא ןעמוקַאב .רָאנ ,ייז ףיוא טרַאװעג בָאה ךיא .ןבירשעגכרוד םעד ןגעוו ךיז
 טשינ יז .ןביולרעד (דנַאטשוצ טנוזעג רעד ךיז טכוד) ןדנעטשמוא עקינייא זַא

 ר .ןרָאפ וצ
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 בָאה ךיא תעב ,1914 רָאי ףוס ןצרּפ טימ ןעזעג ךיז ךיא בָאה לָאמ עטצעל סָאד

 ןכָאװ עקינייא .רעבמעצעד ןוא רעבמעוװָאנ ,םישדח ייווצ עשרַאװ ןיא טכַארברַאפ

 ,ןצרּפ ייב טניווװעג ךיא .בָאה טייצ רעד ןיא

 -עגרעביא סָאװ רָאנ טָאה עכלעוו ,עשרַאװ .עכעלקערש ַא ןעוועג זיא טייצ יד

 טָאה ,געט-רעבָאטקָא יד ןיא ןליױּפ ןייק ןשטייד יד ןופ םוקנָא ןשימרוטש םעד טבעל

 ןעוועג ןיוש זיא דנייפ רעד .לַאפנָא ןרעקרַאטש ַא ךָאנ ,םעיינ ַא ףיוא טכירעג ךיז

 עטייוו יװ ,טרעהעג ךעלטייד ךיז טָאה עשרַאװ ןיא .וָאמילָאב ייב ,וװָאשטַאכָאס ייב

 -ָאה סָאװ ,ןענַאלּפָארע ןגיולפעג ןענייז טָאטש ןרעביא ,יײרעסיש-ןענָאנַאק יד ,ןרענוד

 טקַאּפעג ןסַאג יד ,רעטילימ טימ לופ ןעוועג זיא טָאטש יד .סעבמָאב ןפרָאװעג ןעב

 טָאה .טָאטש ןיא ןבעל סָאד .עירעליטרַא טימ ,סנגָאװ-רַאטינַאס טימ ,"ןזָאבָא, טימ

 .טעטיזָאװרענ ןופ הגרדמ עטסכעה יד טכיירגרעד

 המחלמד טפול ןואז .דרע ןופ תונכס יד ןבָאה ,ץלַא סָאד טָאה ןדיי זדנוא רַאפ רָאנ

 -עגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,קילגמוא ןטסכעלקערש םעד ןגעקַא טייז ַא ןָא ןטָארטעגּפָא
 ..ןעלטעטש ןוא טעטש עקימורַא יד ןופ גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ףיוא ןסָאג

 ,עטגָאיעגסױרַא ,ענעּפָאלטנַא רעטנזיױט ןוא רעטרעדנוח ןעמוקנָא ןגעלפ גָאט ןדעי
 -ָארשרעד ,ענעריורפרַאפ ,עקירעגנוה ,עסעװרָאב ,עטעקַאנ ,סופוצ ןעמוק ןגעלפ ייז
 -עגרעדנַאופ רעקרַאטש ץלַא ןוא טכָאקעג טָאה םורַא ןוא .עזָאלספליה ןוא ענעק

 -יסמ ןוא םילובלב ,ןעגנוצעהפיוא יד ,ןדיי ןגעקַא המחלמ עשיליוּפ יד ךיז טנערב
 טָאה ןעמ ןוא .תורזג עיינ ,תורצ עיינ ,ןקערש עיינ טכַארבעג טָאה גָאט רעדעי .תור
 ,* | .ערעגרע ףיוא ךָאנ טכירעג ךיז

 יד ןכלעוו ,ץרפ טַײצ עצנַאג יד טבעלעג טָאה םונהיג ןשילעה םעד ןיא טָא
 :רַאעג ץרּפ טָאה ךָאנ וצרעד ...לעירעטַאמ טריניור ןצנַאגניא וצרעד טָאה המחלמ
 תונחמ עצנַאג ףליה ךָאנ ןגיוצעג ךיז ןבָאה סע ןיהוװ ,ענימג רעשידיי רעד ןיא טעב
 ...עטלגָאװרַאפ ןוא עזָאלמַײה

 ס'צרפ טכַאװשעגּפָא לָאמַאטימ טָאה עפָארטסַאטַאק עלַאנָאיצַאנ עכעלקערש יד
 ןטימ ןיא ךרעב ,ןעמוקעג ןיב ךיא זַא .ןכָארבעצ םיא טָאה בצמ-טנוזעג ןייז ,תוחוכ
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 ןיא זיא סע גנורעדנע עכעלקערש ַא .רַאפ סָאװ ,ןעזרעד ךיילג ךיא בָאה ,רעבמעווָאנ
 י י .ןעמוקעגרָאפ םיא

 ןטייקנַארק ןוא ןצרעמש ענעגייא ןגעװ ןדער וצ טַאהעג טנייפ .טָאה ץרּפ

 טנָאקעג טשינ רע טָאה ָאד רעבָא .טײקנַארק ןייק ןבעגרעטנוא טשינ ךיז טגעלפ
 זיא ,טרעיורטרַאפ ,דימ קידנעטש ןעוועג זיא רע :דנַאטשוצ ןשיזיפ ןייז ןענעקיילרַאפ
 -ַאּפש ןעגנַאגעג ןענייז רימ זַא ,לָאמ עכעלטע .זיוה ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןרעג טשינ

 -מוא ךיילג טזומעג טָאה רע ןוא ןלַאפנָא-ץרַאה ןפָארטעג םיא טימ ןבָאה ,ןריצ
 ןּפַאכפױא ךיז לָאז רֶע ,שער רעטסדנימ רעד ןעוועג גונעג זיא טכַאנייב .ךיז ןרעק
 -עג גָאט ןצנַאג ַא םעדכָאנ זיא ןוא ןפָאלשנײא טנָאקעג טשינ רעמ ןיוש טָאה ןוא --
 .רעקנַארק ַא ,רעדימ ַא ןעוו

 ןיא גנורעדנעמוא יד טכַאמעג רימ ףיוא טָאה קורדנייא ןרעסערג ַא ךָאנ ןוא

 -עכָארבוצ ַא ןצרּפ רעדנַא ןַא ךיז רַאפ ןעזרעד ֿבָאה ךיא .דנַאטשוצ ןקיטסיײג/ ס'צרּפ
 -ַאב ךיז טָאה ןגיוא יד ןיא .טייקרעכיז ןייז ןריולרַאפ טָאה רע .ןטלסיירטוצ ַא ,םענ
 ןכוז ןוא ןשרָאפ טלָאװ רע יװ ,עגַארפ ערעכיזמוא ןַא :קורדסיוא רעיינ ַא רָאג ןזיוו
 .,רָאפ טמוק סָאװ ,םעד ףיוא רעפטנע ךַא

 טָאה רע } ןכלעוו /"גרוברעטעט ןשידיי,, םוצ גנויצַאב ןייז ןטיבעגמוא ךיז טָאה סע

 ,עשידיי-ךעלרעניא ןייק טשינ זיא טעברַא ןייז לייוו ,טרעוו ןייק ןבעגעגוצ טשינ רעירפ

 ןעמ סָאװ ,םעד וצ ּפָאק טימ טרעהעגוצ ךיז רע טָאה טציא .עטסקינייװנסיױא ןַא רָאנ
 רעד ןופ גנוטכיר רעד ןגעװ גנוניימ ןייז טגָאזעגסױרַא טָאה ,גרוברעטעּפ ןיא טוט
 ,טעברַא

 ןטמערק ענייז ןוא טייצ עצנַאג ןייז ןבעגעגּפָא טָאה ץרּפ זַא ,ךיז טייטשרַאפ סע

 ,רעדנציזרָאפ רעד ןעוועג זיא רע ווו ,"רימזח,, ןיא טעדנירגעג טָאה רע ,עזָאלמייה יד

 -טרעייז ןופ ןעלטימ ןגעוו טגרָאזעג טָאה ,ענענורטנַא טרעדנוה עכעלטע רַאפ םייה ַא
 יּפִא רע טָאה ,ןעוועג טניווװעג זיא רע רעכלעוו וצ ,טנַאה רעטיירב רעד טימ .ןגעוו

 רע סָאװ ,תונתמ ערעייט ןוא ענייש עלַא עזָאלמיײה יד רַאפ עירעטָאל ַא ףיוא ןבעגעג

 | . רערערַאפ ענייז ןופ ןוא ןעעליבוי ענייז וצ ןעמוקַאב טָאה

 טקױרַאב טשינ רָאה ַא ןבָאה תונברק עלַא יד ןוא טעברַא עצנַאג יד טָא רָאנ

 ןוא ,טולב טימ ןסָאגרַאפ ןעוועג זיא ,טקיטייוװעג טָאה ץרַאה קנַארק דימ ןייז .ןצרּפ
 -סיה םעד ףיוא רעפטנע ןַא טכוזעג קידנעטש טָאה טסייג רעקיזיר רעקרַאטש ןייז

 רימ ןבָאה ,ןעמוקעג ןיב ךיא זַא ,גָאט ןטשרע םעד .ןבעל ןשידיי ןיא ןברוח ןשירָאט
 טרָאװ ַא א טרעהרעד ןצרּפ ןופ בָאה ךיא ןוא ,עגַאל רעד ןגעוו סעומש ןגנַאל ַא טַאהעג
 ,טייהשטנעמ רעד ןיא שואי ןקרַאטש ןוא ןרעטיב ןופ

 עג םיא ךיא בָאה ,ןעמוקעג רעדיוװ םיא וצ טכַאנײב טעֿפש ןיב ףיא זַא ןוא
 טָאה ּפָאק םעד קידנביוהפיוא טשינ .טנַאה ןיא ןעּפ רעד טימ שיט-ביירש םייב ןענופ
 ;טגָאזעג רימ וצ רע

 טעברַא ךיא .,"תלהק? ןופ גנוצעזרעביא ןיימ ןזעל ריד ליוו ךיא ,ךיז ץעז --
 ,םישדח עטצעל יד םעד ףיוא

 סָאװ ,קרעוו עטסשילַאקיזומ גנֹוניימ ןיימ ךָאנ ,סָאד טנעיילעג רימ טָאה רע ןוא
 טסייג רענעכָארבעג ןייז זַא ,טליפעג בָאה ךיא ןוא ,תלהק ןייז ;ןפַאשעג טָאה רע
 "םילבה לבה, םעד טימ ךיילגוצ ווו ,תלהק ןיא טפיטרַאפ קילעפוצ טשינ ךיז טָאה

 ."תדמוע םלועל ץראהו ,אב רודו ךלוה רוד;; ;תודוסי ערעכיז ןוא עקרַאטש ָאד ןענייז
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 ןופ עגַארפ רעכעלקערש רעד ףיוא רעפטנע ןַא רע טכוז ָא ד זַא ,טליפעג בָאה ךיא

 ,גָאט ןקיטנייה

 רע ."הכיא, ןצעזוצרעביא טנכער רע ביוא ,טגערפעג ענשימוא םיא בָאה ךיא
 .ןָאטעג םירק ַא ךיז טָאה

 ..טפנוקוצ ןגעוו קנַאדעג ַא ןָא ,רעדליב ןָא גָאלק ַא .ןיינ --

 :טגָאזעג רימ רע טָאה ןגרָאמ ףיוא ןוא

 ןופ ןסײרּפָא ךימ טסעװ וד .ןעמוקעג טסיב וד סָאװ ,ןדירפוצ רעייז ןיב ךיא --
 -כָאנ ןענָאק יז לָאז ךיא ידכ ,ריא ןָא ןסעגרַאפ געט עכעלטע ףרַאד ךיא ,טעברַא רעד

 .ןטעברַארעביא לָאמַא

 :םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ךָאנ ןוא

 רָאנ ןסײרּפָא ךיז ליוו ךיא זַא ,טנכערעג בָאה ךיא .תועט ַא טַאהעג בָאה ךיא ---

 בָאה ךיא זַא ,ןזיװעגסױרַא רעבָא ךיז טָאה סע ,טעברַא רעד ןופ געט רָאּפ ַא ףיוא

 ..סָאד טשינ ,סערעטניא םעד ,קשח םעד ריא וצ ןריולרַאפ

 ןיא הליענ; גנולייצרעד יד טנעיילעגכרוד רימ רע טָאה םורַא גָאט ַא ןיא
 טײרּפַאב ןרעוו ןוגינ ס'נזח םעד ךרוד יװ ,טרָא םוצ ןעמוקעג זיא רע זַא ."םונהיג

 -ץגּפָא ךיז רע טָאה ,טרָאד טביילב ןיילַא ןזח רעד רָאנ ,עקידניז עלַא םונהיג ןופ

 ,טלעטש

 !השעמ יד ןקידנע ךיא לעװ יו ןוא --

 ,טשינ סייוו ךיא --

 ,טשיג ךיוא סייוו ךיא --

 .טקידנעעג טשינ עקַאט יז טָאה רע ןוא

 וצ ,"רימזה , ןיא ןייג ןפורעג ךימ רע טָאה ,ןעמוק ןיימ ןופ גָאט ןטייווצ ןפיוא

 ,עזָאלמייה יד

 טימ ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה --- ,טנַאסערעטניא טשינ ןענייז עזָאלמייה יד ---

 זיא טנַאסערעטניא ,הבדנ ַא ,ןסע ןליוו סָאװ ,ןדיי עמירָא עכעלנייוועג --- ,רעיורט

 .ע"-,ל ,ןגעווטרעייז ןופ ןעוועג בירקמ ןצנַאגניא ךיז טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד טרָאד

 ןענייז טנַאסערעטניא ךָאנ ןוא .םיא וצ וצ ךיז קוק ,שטנעמ רענעטלעז ַא זיא סָאד

 | ,ךיא ייג ייז וצ ,רעדניק יד
 ןטלַא-זיירג םעד ןופ טסייג רענעכָארבעג ס'צרּפ ןֿפרָאװעג ךיז טָאה ױזַא טָא

 טָאה ,ךעלרעדניק יד וצ ,קלָאפ ןופ גנונפָאה רעקידעבעל רעד וצ !'תלהק ,, ןקיבײא

 ןופ ןעלסעק יד ןופ ןרעװ וצ טעװעטַארעג טייקכעלגעמ ַא ןגעוו ןעמיורט ןפַאשעג
 טָאה ןשטנעמ ןקיזיר םעד ןופ טסייג רעקיטכעמ רעד זַא ,ךעלגעמ זיא סע .םונהיג
 חצנמ טָאה ,ןבעל ןשידיי ןופ םעלבָארּפ ןכעלקערש םעד ףיוא רעפטנע ןַא ןענופעג

 .ןטלַאהעגסױא טשינ טָאה .ץרַאה עדימ עקנַארק סָאד רעבָא ,לפייווצ םעד ןעוועג

 יה : ,זדנוא ןופ קעװַא זיא ץרּפ ןוא
 יד רעבָא .השורי עכעלברעטשמוא ןוא עסיורג ַא ןזָאלעגרעביא זדנוא טָאה רע

 רימ ןבָאה -- ןײלַא ן'צרפ -- עמעָאּפ עטסשילַאקיזומ יד ,עטסלדייא יד ,עטסנעש

 .ןריולרַאפ

 ,1928 עשרַאוו ,10 דנַאב ,ןטפירש עטלמַאזעג :ןופ -
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 3, אס יט יט ,,ידרנט יצא יט ירא רע ט דראט ידע יג ,ירנס ייד א

 ושַאטַאּפָא יי
/6 : : 
 עט עי טיט :

 עש רַאוו ןיא

 )ץיב--2

 ןוא שדוח ַא ךָאנ ,שדוח ַא ךָאנ .קיורמוא רעייז ןעוועג זיא עשרַאװ עשידיי יד
 -ןדיי ןרעוװ ןלעװ ןסַאג רעװעשרַאוװ 10 .ץעזעג ַא ןרעוו טעוװ שוריג רעיינ רעד

 סָאד .סָאד זיולב טשינ ןוא .תוריד ןָא ןביילב ןלעװ ןדיי טנזיוט עכעלטע ןוא ,ןייר

 ַא ןעמוק טעװ ,"לטעצגָאט, םעד ןריפנייא קירק ןעגנַאגעג זיא ןלױּפ עקידתועשר

 ןדעי רַאפ ןשָארג קיצנאווצ ןלָאצ ןזומ רעדיוו רע טעװ ,עגַארּפ ןייק ,עשרַאװ ןייק דיי

 ,טָאטש ןיא ןביילב טעװ רע סָאװ ,גָאט

 עג ,גנוריגער רעד וצ סעיציטעּפ טקישעג טָאה סָאװ ,הליהק רעװעשרַאװ יד

 ,רעטצנעפ עכיוה יד ןיא "לסיפ,, ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטנַארעװיל ,ןריקנַאב טקיש

 .עכסישּפ ןייק ןפָאלעג ןענייז םידיסח .הריזג יד ןעיײרשּפָא טווורּפעג ןבָאה עלַא --

 -יז ןעוועג זיא ,רוחניגס ַא טלָאמעד ןיוש ,םנוב החמש 'ר ,קידצ רעכסישּפ רעד ןוא

 תקדצ יד ,בייו ס'קערעב רָאנ ,לאומש ןב קערעב ,דיסח ןייז ױזַא טשינ זַא ,רעכ

 ןעזעג רעכסישּפ רעד טָאה הריזג רעד ןיא ןוא .הריזג יד ןעײרשּפָא טעװ ,לרעמעט

 ,קיצנאווצ-ןוא-ריפ ןצכַא ,לולא בײהנָא ןעוועג זיא 0

 ןרָאװעג ןרױבעג זיא -- ושָאטַאּפָא .י ןעמָאנןעּפ -- יקסווָאטַאּפָא ריאמ ףסוי

 -וטזע 1906-1901 ןרָאי יד ןיא .1886 רַאי ןיא ליפ ,עווַאלמ ןבענ טוגדדלַאװ ַא ןיא
 -- רקיע רעד -- ןוא ,עשרַאוו טכוזַאב 1929 ןוא 1922 ןרָאי יד ןיא .עשרַאוװ ןיא טריד
 רעניילק רעֶד ןופ רעטסיימ .עמַאנפױא עלַאפמוירט ַא שממ טַאהעג 1922 רָאי ןיא

 ללכב ןַאמָאר ןופ רעטסיימ ,רעטרעדנוה יד ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,גנולייצרעד
 1954 רָאי ןיא הריטפ רעד זיב 1907 רָאי ןופ .טרפב ןַאמָאר ןשירָאטסיה ןשידיי ןוא

 טימ ךיז טייצ עצרוק ַא זױלב רעבָא ,רעינעזעזניא ךַאפ ןופ .קרָאי וינ ןיא קידנעטש
 רָאי ןיא סױרַא -- "רעדלעוו עשיליוּפ ןיא; ןַאמָאר ןייז .ןעמונרַאפ עיסעפָארּפ רעד
 .ןכַארפע ךס ַא ןיא טצעזעגרעביא ןוא ןרָאװעג טקורדעגרעביא לָאמליפ זיא -- 1
 .ןסיוו ןשידיי ןופ ןטיבעג ןיא םכח דימלת ַא -- םידומיל עכעלטלעוו ןיא טנרעלעג
 עטסקיטכיוו יד ןיא קיטעט .עקירעמַא ןיא "עגנוי, עּפורג רעד טימ טריציפיטנעדיא
 טמענ קיטַאמעט ןייז שטָאכ ."ָאויי; ןיא סרעדנוזַאב ,ןטּפַאשלעזעג-רוטלוק עשידיי
 סלַא לכ םדוק ךיז רע טכַארטַאב -- רעדנעל ןוא תופוקת עשידיי ערערעמ םורַא
 טנישרעד טפַאשקלָאפ ןוא טּפַאשדנַאל רעועשרַאװ יד .רעביירש ןשידיי-שיליוּפ
 יז ןופ ןעמענ רימ .ןעגנולייצרעד -- ערענעלק יד רקיעב -- ענייז ןיא טפָא ץנַאג
 ּפַאנק -- 1938 ןוא 1912 ,1824 ןרעדליש ייז סָאװ ,ןרָאי יד טױל -- ירד סױרַא
 י| | .ןברוח ןטירד ןופ טייצ רעד רַאפ
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 יד טימ סנייא ןרעװ ןליוו ןדיי ?עטרעלקעגפיוא , רעװעשרַאו יד סָאװ ,ףָארטש ַא
 טָאה רעכסישּפ רעד .ןדיי סיוא ןרעוו ןליוו ,ןסור יד טימ סנייא ןרעוו ןליוװ ,ןקַאילָאּפ

 -ייה ןופ רעיוב ַא דיסח ַא ווו ,רעטילימ ייב טנַארעװיל ַא דיסח ַא וװ ,טורעג טשינ
 ןופ רַאדנערַא ןַא ,טנַאקירבַאפ-ךוט ַא ,טנַאקירבַאפ-רעקוצ ַא ,ןעײסָאש ןופ ,רעז

 "ןוָאטסָאמ ץַאלַאּפ םענופ ןרַאולוק יד ןיא טיירדעג ךיז ןבָאה עלַא יד --- ןבורגיץלַאז

 טקישעגרעביא ןעמ טָאה סעיינ לקיטש סעדעי .ןענופעג ךיז טָאה םיעס רעד ווו ,יקס
 טעו'ס ןוא -- שדוח ַא ךָאנ ,שדוח ַא ךָאנ .לולא ןיוש זיא ָאד ןוא .עכסישּפ ןייק

 ?ןעמ טוט סָאװ זיא ,הריזג יד ןעײרשּפָא ןעמ ףרַאד ןושח ףוס זיב זיא .ןושח ףוס ןייז
 סָאװ ,רעגיצנַאד לכעמ 'ר ,דיסח:בייל ןייז ןסיוו טזָאלעג קידצ רעכסישּפ רעד טָאה
 ביוא ,רהזחו רהזה,, -- ןרַאשַאק עיינ גנוריגער רעד רַאפ טיובעג רָאװדיװַאנ ןיא טָאה

 רעירפ טערט ,הנשה שאר ףױא עכסישּפ ןייק ןעמוק וצ ,לכעמ ,ךיז טסביילק
 עטומ ןפיוא יקסװָאטסָאמ ץַאלַאּפ, ןיא ךיז טרעה'ס סָאװ רָאװעג רעוװ ,עשרַאוװ ןיא
 "דיי ףיוא הריזג רעד ןגעוו ןעמ טדער סָאװ ,דוַאי

 -ייב ,עשרַאװ ןיא ןעוועג ןיוש רעגיצנַאד לכעמ 'ר זיא חנשה שאר רַאפ ךָאװ א

 רעדילגטימ יד טיִמ טדערעג ,סעדייבעג-םיעס יד ןיא טכַארברַאפ רע טָאה גָאט

 רעד ןיא ןעלבייל וצ ,סַאג עדרַאװט ףיוא טּפַאכעגנײרַא ךיז ,?טעטימָאק-ןדיי, םענופ

 זיא'ס יו ןֹוא .תודוס-הליחק ןוא -טָאטש עלַא טסווועג טָאה טגגוי עשידיי ווו ,ךיקרָאג

 טריפעג םיא טָאה טָאװ ,רעגערט- ענרעטמַאל ַא ןעגנודעג לכעמ 'ר טָאה ,ןרָאװעג טכַאנ

 רעד ףיוא שרדמה תיב ןיא ָאד טריפעג םיא ,ןסַאג רעװעשרַאװ ערעטצניפ יד רעביא

 עשידיסח יד טימ טנרעלעג ןוא ןסעזעג זיא רעטלַא ריאמ עשטיא 'ר ווו ,סָאג-ןזייא
 טַאהעג טָאװ ריאמ עשטיא 'ר וװ ,סַאג עװָאלָאװ ףיוא ָאד ,עשרַאװ ןופ ּפעק עפרַאש

 טימ ריאמ עשטיא 'ר .ןרעדנַא ןכָאנ טכַאנרעדפיוא ןייא ױזַא ןוא .םָארקטינש ןייז

 לָאמ וצ לָאמ ןופ ןוא ,ןע'לכעמ 'ר טרעהעגסיוא טָאה ,דרָאב רעקימַאלפ-טיור רעד

 ריאמ"עשטיא 'ר טָאה טכַאנרעדפױא ןטיוד ןפיוא טשרע .טרָאװ ַא ןפרַאװעגנײרַא
 ןיױלב טעז'מ סָאװ ,סייוו קיטכיזכרוד ַא ,סייוו ַא ,סנייז םינּפ'ס ןוא ,ןָאטעג גָאז א

 טָאה'ס ןוא ןָאטעג דניצ ַא ךיז טָאה סנייז םינּפ'ס -- ,רָאה עטיור טימ ןשטנעמ ייב

 "רעוו יד טלייצעג טָאה רע .המכח רעפיט ןופ רָאנ ,דיירפ ןופ טשינ ,ןטכיולעגפיוא

 :טגָאזעג ןוא רעט

 חריזג יד ףרַאד ןעמ .ןעײרשּפָא ןדיי ףיוא הריוג עדעי ןעמ ףרַאד לאדווַא -- |

 עשייוג יד ןיא ךיז ןסייר סָאװרַאפ :השק .רימ זיא רעבָא ךַאז ןייא .ןעײרשּפָא ךיוא

 סָאװ ,ןדיי ןעניוו שעל ,טלעוװ-עַײנ ,עקסוװָאקלַאשרַאמ ףיוא ?ןדיי-רקפה אקווד ןסאג

 יז סָאװ רעביא ךיז ןעמענ ,שרדמה תיב ןייק ןופ ,רּדח ןייק ןופ ןסיוו טשינ ןליוו

 ,ןטסניימ ,טייוו יו .?ןקאילָאּפ עשידיי,, ןעגייז ייז סָאװ ,טשינ שידיי ןייק ןעייטשראפ

 טמענ סָאד ןענַאװ ןופ ,לכעמ .,וטסייוו !טָארט ַא זיולב ?דמש ןופ דיי ַאזַא זיא ,לכעמ

 ,עתמא יד ."םוכעה יקוחב,, ןייג אקווד ליוו דיי "רעטרעלקעגפיוא, רעד לייוו ?ךיז

 -ןַארפ רעד ףיוא ,רעװָאלַאװ רעד ףיוא ,סָאג-ןזייא רעד ףיוא ךָאד ןעניווו ןדיי עטוג

 סָאװ ָאטשינ זיא ,ךַאז רעד ןופ ךות םעד ןיא ןײרַא טרעלק ןעמ זַא זא ...רענַאקשיצ

 "ףױג ץרופ, ַא אלימב טרעוו "ורדג ץורּפ, רעד לייוו -- -- ןטלעװ ןסיירוצנייא

 ,טנגעג רענזיוּפ ןיא סע ןעעז רימ יוװ ןוא דנַאלשטיײד ןיא ןעזעג סע ןבָאה רימ סָאװ

 ,ךיד ךיא טעב ,רימ טימ טדערעג טסָאה וד יצ ,ןגערפ ךיד טעוװ יבר רעד זַא ןוא
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 -- טשינ אלא ,הבוטל זיא --- ןעײרשּפָא ןעמ טעװ :ןעמָאנ ןיימ ןיא םיא גָאז ,לכעמ
 ,םולשב רָאפ --- דניצַא ןוא ."ורכשב ודספה אצי, זיא

 זַא ,טריקורב טכעלש זיא סָאג עװָאלָאװ יד זַא ,טכַארטעג טשינ טָאה לכעמ 'ר
 טָארט רעטכעלש ַא .רעסַאװ סעשוול ןעייטש רענייטש ענעסירעגסיוא יד ןשיווצ

 רע סָאװרַאֿפ כלה תרבש סיורג טאהעג טָאה רע .ןקנעלסיוא סופ ַא ןָאק ןעמ ןוא
 ,"ורכשב ודסטה אצי, ןטימ טניימ רע סָאװ ןױיאמ-עשטיא טגערפעגרעביא טשינ טָאה
 ,רעװָאקטיבז קערעב .הריזג יד ןעײרשּפָא ןליוו ןדיי יוװ רָאי ייווצ רעביא ןיוש
 / "ששטיא ןייג וצ טמוק .םישעמ ןטעברַא עלַא -- ןײלַא ,לכעמ ,רע ,לרעמעט בייוו ןייז

 ,הריזג יד ןעייושּפָא טשינ ןעמ טעװ -- שער ןייק טשינ זיא'ס זַא ,טגָאז ןוא ריאמ
 ,הבוט ַא ןעמוקסױרַא רָאג ןדָאש םעד ןופ טעװ -- ?ורכשב ודספה אצי, ןייז טעװ

 ענעי ןטָאלשעג- טכעלש זיא רע .לכש ןפיוא טגיילעג טשינ ןעלכעמ ךיז טָאה'ס

 ףיוא קעװַא זיא רע ןעוו ,ןסייברעביא ןכָאנ ,ןענוװַאד ןכָאנ ,ירפרעדניא טשרע .טכַאנ
 ןיא ןרָאפּפָא טלָאזעג טָאה רע ןענַאװ ןופ ,סַאג רענַאקשיצנַארפ רעטױבַאב-בלַאה רעד
 ריאמ עשטיא 'ו ןעמענאב ןעמונעג רע טָאה טלָאמעד טשרע ,עכסישּפ ןייק דיוב ַא
 | : יי | ,ךייר ס'רעטלַא

 ןופ ,ןדַאלקס יד ןופ ,רעבלעוועג יד ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,םושזעג סָאד

 עװָאגנָארד טנדָאלעגסיױא ןוא טנדָאלעגנָא טָאה ןעמ וװ ,סרעלכיײיּפש עטנפעעצ יד
 סָאד יֹזַא טשינ ןוא .טרעטייהעגפיוא םיא טָאה םושזעג סָאד -- ,הרוחס רענעגעוו
 ,םישרדמ יתב יד ןופ ןוגינ רעד יו ,םירדח יד ןופ גנַאזעג-רעדניק'ס יװ- ,םושזעג

 ןטימ טשימעגסיוא ךיז ,ףייה יד ףיוא רעבלעוועג יד ןשיוװצ ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ
 -יתב יד ןיא ןָאטעג זָאל ַא ךיז רחסמ ןטימ ןיא ןבָאה סָאװ ,םירחוס יד ןופ םושזעג
 | ."השודק ,, ַא ןּפַאכ וצ ןיירא םישרדמ

 עשרַאװ ןופ םידיסח טריפעג טָאה סָאװ ,דיסח ַא ןיילַא ,הלגע-לעב למהרבא

 -טנַא םיא זיא ןוא ןעלכעמ 'ר ןעזרעד סנטייוורעד ןופ טָאה ,קירק ןוא עכסישּפ ןייק
 ןפױא רע טָאה ענייז ןישוַאסָאּפ יד ."ןגרָאמ-טוג , ןטיירב ַא טימ ןעמוקעגנגעק

 םיא טָאה רע .רעגיצנַאד לכעמ יוװ ריבג ַאזַא וליפא ,"טצודעג,, רעגייטש ןשידיסח
 רעדער יד ווו ,ץַאלּפ רעמעװקַאב ,רעטסלטימ ַא ,דיוב רעד ןיא ץַאלּפ םעד ןזיוועג
 :ןבעגעגוצ ןוא ,ױזַא טשינ ןעלסיירט

 ַא יצ ,סּפַאנש ַא טסליוװ וד זַא ןוא .רימ ןרָאפ םורַא העש רעבלַאה ַא ןיא--
 :רעצינשזָאק ןעלהשמ וצ ןיירַא ךיז ּפָאכ ,ךעלצעלּפ-םָאלפ עשירפ טימ עװַאק זָאלג

 רַאוטָארט ןלָאמש ןטימ ןעגנַאגעג ךיז זיא רע .ףיוה ןופ סױרַא זיא לכעמ 'ר
 -ליײשטַאפ ןוא רעכיט ,תורוחט-טינש -- ָאד ,רעבלעוװעג-טּפיוה יד ןיא טקוקעג ןוא
 -- א ד .ןקנעשילעמ ןוא רענייטש-לימ -- ָאד .ןדַאלקס-לאינַאלַאק -- ַאֹד .סעק

 ,תורוחס ןעמ טקַאּפ םוטעמוא ,םינוק םוטעמוא .ןקנעשןייוו --- ָאד ןוא גרַאװנזייא
 ,טערטַאב ןעמ .ןָא טייג לדנַאה רעד ןוא .סיוא ייז טנדָאל ןעמ ןוא ןָא יז טנדָאל ןעמ

 רעד ןוא .טנעה יד טימ וצ טּפַאלק ןעמ ןוא רעדיוו טערטַאב ןעמ ,ּפָא טגניד ןעמ
 -לעב טימ ןפרָאװעגכרוד ,שידיי ןשיליױּפ ,ןטיירב ןופ רענעגנולקעצ ַא ,ןגרָאמירפ
 רעביא ךיז טביוה ןוא טלַארּפ ,ןעשזריה-דרעפ טימ ,ןושל"רעגערט טימ ,ןש'הלגע
 ןוא םידעפ-לולא ןיוש ךיז ןעיצ ןטפול רעד ןיא ווו ,סַאג רענַאקשיצנַארפ רעד
 סָאד סיוא ןיוש ןוװרּפ ןדיי יו .,,טייז רעדנַא ןַא ןופ לָאמ סעדעי ךיז טרעה'ס
 . | יי ,ןזָאלב-רפוש
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 טָאה הלגע-לעב למהרבא וװ ,ףיוה ןיא ןירַא קירוצ זיא רעגיצנַאד לכעמ 'ר
 ףיוא טצעזעגוצ ךיז טָאה לכעמ 'ר .ןפייר-דיוב יד םורַא ןענָאלּפ יד ןגיױצעגנָא ןיוש
 יו ,טרעהעגוצ ךיז טָאה רע .רעצעלק ףיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,עמרָאפטַאלּפ -ןגָאװ ַא
 -טַאלּפ רעד ףיוא ןסעזעג ןענייז סָאװ ,קירטש טימ עטלטרַאגעגמורַא ,סרעגערט ייווצ
 ַא טימ רעטייוצ רעד ,דרַאב רעטיור ַא טימ רענייא .ךיז ןשיווצ ןדער ,עמרָאפ
 ;דרָאב עטיור יד טגָאז .רעצרַאװש

 טביולעג ,ָאד זיא ,סַאג רענַאקשיצנַארּפ יד ןעיוברעביא ןעמונעג טָאה ןעמ יו --
 -רַאפ רעגערט רעװעשרַאװ ַא טָאה ןעוו ,עקַאט רימ גָאז ,חוורב הסנרּפ ,ךרבתי-םשה
 ?גָאט ַא ןדליג יירד טניד

 דרָאב עצרַאװש יד טָאה -- !יַא יַא-יַא ןעוועג זיא ,ןבלַאהרעדנָא ,ןדליג ַא --

 ןסייהעג ךיוא טָאה ןדליג רעבלַאה ַא ןעװ ,זיא גנַאל יװ ןוא -- .טרעפטנעעג

 ?"ןוידּפ ,
 ןגיוא יד ןיא דרָאב רעצרַאװש רעד טקוקעג ,טלכיימשעג טָאה דרָאב עטיור יד

 זיא הסנרּפ טימ זַא ,קיטנעק ןעוװעג זיא ,רעימנּפ עטרעטייהעגפיוא יד טול ,ןיײרַא
 :ןָאטעג גָאז ַא טָאה דרָאב עצרַאװש יד ןוא .טגרָאזרַאּפ ןעמ

 טנרעל רע .ןעלהשמ ןיימ טכרָאהרַאפ ךיא בָאה ןטכענ רעה טסגעמ ---

 טימ ןע'מהרבא ןגעװ ךיז טדער'ס ווװ ,קוסּפ רעד השק ןעוועג רימ זיא ,"אריו,
 ַא ןסָאלשעג עדייב ןבָאה ייז ןוא -- 'תירב םהינש ותרכיו,, :טייטש'ס ,ץכלמיבא

 זיולב ךָאד ןענייז ןטרָאד .קירעביא ךָאד זיא --- עדייב --- "םהינש,, טרָאװ סָאד ,דנוב
 -- ?תירב ותרכיו. ףגָאז ֹוצ גונעג ןעוועג ךָאד טלָאװ ,םהרבא ןוא ךלמיבא ןעוועג
 | ,דנוב ַא ןסָאלשעג ןבָאה ייז ןוא

 רעבָא וטסייוו -- .ןלָאװקעגנָא דרָאב עטיור יד טָאה --- ,הישק ַא עקַאט זיא'ס
 ?זיא ץורית רעד סָאװ

 ןוא סעצײלּפ יד ןָאטעג ביוה ַא דרָאב עצרַאװש יד טָאה -- ,טשינ סייוו'כ ---
 ,טנעה יד ןעמונעצ

 רעד וצ ןָאטעג גיוב ַא ךיז דרָאב עטיור יד טָאה -- ,ןגָאז ריד ךיא לעוו---

 ,םולשה וילע ,וניבָא םהרבא :שוריּפ רעד זיא סָאד זַא ,טנייש רימ -- ,רעצרַאװש

 זַא ,םייוג ןשיווצ תולג ןיא ןפרָאװעצ ןייז ןלעװ ,ןדיי ,רימ זַא ,האובנב ןעזעג טָאה

 -רַאפ ןגעוו ייז וצ ןעמוקנָא ןפרַאד ןלעװ רימ ןוא םייוג יד טימ ןעלדנַאה ןלעװ רימ

 ךיז ןלָאז ןדיי רימ ,טַאהעג ארומ ,םולשה וילע ,וניבא םהרבא טָאה .ןכַאז ענעדיש

 טימ דנוב ַא ןסָאלשעג רע טָאה ,םישעמ עטכעלש ערעייז ןופ ןענרעלּפָא טשינ
 תודחא ןייק טשינ --- ייווצ -- "םהינש,, ןביילב ןוא ןייז אקווד ןלָאז יז ן'כלמיבא

 .םולשו סח ,םישעמ עטכעלש יד ןיא סנייא ןרעוװ טשינ ןלָאז ייז ,ייז ןשיוװצ ןייז לָאז

 ןרָאװעג סע ןענייז ,ןסַאג עשייוג יד ףיוא ןעניווו סָאװ ,"ןשטייד,, עשידיי יד יװ

 וצ -- 'םהינש  ןייז וצ דנוב ַא ןסָאלשעג ןבָאה ייז,, :שוריּפ רעד זיא סָאד ןוא
 ",םייוג יד טימ סנייא ןרעוו וצ טשינ ,'דחא; טשינ ,ייווצ ןביילב

 םיא ןעניז טציא טשרע .רעטרעװ יד ןעגנולשעג טָאה רעגיצנַאד לכעמ 'ר
 ןטלַאהעג ךיז רע טָאה --- ?ָאד ךיז טוט סָאװ .דייר ס'ריאמ עשטיא 'ר ןרָאװעג רָאלק
 עקַאט רשפא יצ ,סרעגערט רעװעשרַאװ ןשיווצ עקַאט רע טציז --- .ןגיוא יד ןבייר ןיא
 ,רחסמ רעװעשרַאװ ןופ ץרַאה עמַאס ןיא סָאד ןוא ?סעקינווָאװ-דמל ייווצ ןשיווצ
 !סַאג רענַאקשיצנַארּפ ףיוא
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 ןפורעג טָאה הלגעילעב למהרבא
 !ןרָאפ רימ ,רעגיצנַאד לכעמ --
 טגָאזעג ןוא ןָאטעג ביוה ַא ךיז לכעמ 'ר טָאה -- ,למהרבא ,ךיא םוק טָא --

 :סרעגערט יד וצ
 יב טעװ שוריּפ רעייא .םנוב 'ר ןיבר םוצ עכסישּפ ןייק ךיא רָאפ סָאד ,ןדיי --

 ?ןדליג יירד ,ייווצ ?גָאט ַא ריא טנידרַאפ ליפיוו ,ָאי .טגיילעגנָא קרַאטש ןייז םיא

 -עגנָא טָאה לכעמ 'ר ןוא -- .תוריכש ךָאװ ַא האיצמ ַא זיא רערעייא שוריּפ רעד

 ,י"ח לָאמ ייווצ בוט םוי ףיוא ריא טָאה ָאד -- .ןדליג קיסיירד:-ןוא-סקעז טלייצ
 עטשודיחרַאפ טימ ,ןדליג קיסיירד-ןוא-סקעז יד ןעמונעגוצ ןבָאה סרעגערט יד

 זיא רע זַא ןוא .ןע'לכעמ 'ר ןעגנַאגעגכָאנ ייז ןענייז ,טנעה יד ןיא טלעג'ס ,ןגיוא
 סרעגערט יד וצ ןָאטעג גָאז ַא ןוא רעטלטרַאגעצ ַא ןסעזעג ,דיוב רעד ןיא ןסעזעג ןיוש
 -עג ןוא דיוב רעד ןעגנַאגעגכָאנ ייז ןענייז ,"ןדיי ,טנוזעג טביילב,, :ץרַאה ןצנַאג ןטימ
 ןרזחרעביא ןייא ןיא ןטלַאה

 !טנוזעג טרָאפ !טנוזעג טראפ --

 ןידה-םוי
 ןקכ 2

 טָאה רע .ןענעװַאד ןופ ןעמוקעגקירוצ טַאהעג סָאװ רָאנ זיא ץישזיּפ החמש יר
 ןצרַאװש ַא ןיא ןוא רעדניליצ םעד ןָאטעגסיױא ,עטָאּפַאק עטקַאהעג יד ןָאטעגסיױא
 ןכעליורג ןפיוא עלעּפַאק ןיילק ַא ןיא ,טלטרַאגרַאפ זיול ,קָארּפָאלש םענעטעמַאס

 -עג ןענייז ןעמולב-םוינארעג עטיור ווו ,ןָאקלַאב ןפיוא סױרַא רע זיא ,רָאה ּפָאק
 .ךעלטסעק עטברַאפעג-ןירג ןיא ןסקַאוװ

 ץלַא ךָאנ ךיז טָאה ,עגנוי ַא ,ןוז יד שטָאכ ןוא .ירפרעדניא טכַא ןעוועג זיא'ס
 ,רעזיה רעביא ןעגנאהעג ןיוש ,רעפייר ַא ,ןגרָאמירפ רעד זיא ,חרזמ ןופ ןסירעג

 ,סענרַאב-קינָאה ןופ חיר ןקיטּפַאז ןטימ טמעטעעג טָאה ,ןסַאג רעביא|

 .עשרַאװ בלַאה ןעזעג ץישזיּפ טָאה ,קָאטש ןטסקעז ןפיוא סָאװ ,ןָאקלַאב םענופ
 טימ רעד ןיא טיירב ןעוועג זיא סָאװ ,דזַאיעשּפ רעד ןגיוצעג ךיז טָאה ןגיוא יד רַאפ
 .ןקע עדייב ןופ לָאמש ןוא

 ענעדָאלעגנָא טימ ,סעקשזָארד טימ טקַאּפעג ןעוועג זיא דזַאיעשּפ ןופ טיירב יד

 רעייגכרוד טימ ,ךעלעגעוװ-ּפוטש ןיא טנַאּפשעגניא רעגערט טימ ,רענעגעװ-טסַאל
 .רעטרעדנוה יד ןיא

 ,גנעגכרוד עלָאמש יד וצ ןסירעג ךיז טָאה -- גנערדעג רעצנַאג רעד -- ץלַא

 ,ענשעל ףיוא -- רעטייווצ רעד ןופ ,יקּפילָאװָאנ ףיוא טייז ןייא ןופ טריפעג ןבָאה סָאװ
 ןוא ךעלסעג ,ןסַאג ןופ .ןייגוצכרוד ןעוועג טשינ ןענייז ןרַאוטָארט עלָאמש יד

 ּפָארַא םָארטש ַא ,ףױרַא םָארטש ַא -- ןשטנעמ ןטָאשעג ךיז ןבָאה ךעלסעגרעטניה

 ,דזַאיעשּפ םעד טציילפרַאפ ---
 ןשיק רעביא ןענַאטשעג זיא ןעמ .רעדניק ,רעבייוו ,ןליבצנַאמ -- רעק ַא ווװ

 ןעמ .לגייפ עטניורבעגוצ טימ ןשטיליוק ,סרעטייל טימ ןשטיליוק ,סקעבעג-שירפ
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 -קַאװ יד .ענעסקַאװ ,ענענירטס -- טכיל-רוּפכ םוי ךעלטסעק רעביא ןענַאטשעג זיא
 "עג טימרעד טָאה ןעמ סָאװ ,לװנַאב םעד םורַא ןגיוצעג רעיצטכיל ןבָאה טכיל ענעס

 ךעלעגעװ-ּפוטש םורַא ןבילקעג ךיז טָאה םלוע ,םלוע-תיב רעגַארּפ עטלַא'ס ןטסָאמ

 קעז ןליפת ןוא תילט טימ ,ןדיי .ןעמיולפ טימ ,סענרַאב טימ ,לּפע טימ ,ןביורט טימ

 ענעטכָאשעג טימ ךעלדיימטסניד .,הוקמ ןופ טלייאעג ךיז ןבָאה ,סמערָא יד רעטנוא

 ,םייהַא טלייאעג ךיז ןבָאה תורּפכ

 -עלַא יװ ןעועג רעסערג טנייה זיא דזַאיעשּפ ןפיוא גנערדעג'ס שטָאכ ןוא
 טשינ יװ טעמכ ןבָאה סרעפיוקרַאפ יד .רענעלק ןעוועג למוט רעד רעבָא זיא ,לָאמ

 עטסיירד טשינ ,טּפוטשעג טשינ ךיז ןבָאה -- סרעפיוק יד .הרוחס רעייז ןפורעגסיוא
 ןשָארג ַא .ליױמ בלַאה ַא טימ ןעגנודעג ךיז טָאה ןעמ .ןעמוקעגרעטנוא ייז ןענייז
 ַא וװ ,ןעגנַאגעג רעטייוו זיא ןעמ ןוא טלָאצַאב טָאה ןעמ -- ּפָארַא ןשָארג ַא ,ףיורא
 זיא רעניק טעמכ .טנַאה עטקערטשעגסיױא ןַא ןוא םינּפ קידכעבענ ַא -- טָארט
 רעטקערטשעגסױא רעדעי ייב טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןעמ .ןעגנַאגעגיײברַאפ טשינ
 ,רעטכייל ןרָאװעג ןזיא טָארט רעד ןוא ,הבדנ ַא ַא טגײלעגנײרַא טָאה | ןעמ ,טנַאה
 יב יי יי אי - ,רערעכיז

 .ג"ערת רוּפכ םוי ברע ןעוועג זיא'ס
 -םוי םוצ ױזַא ךיז ןטיירג ןדיי סָאװ ,טגיילעגפיוא ןעוועג זיא ץישזיּפ החמש 'ר

 זיױלב טשינ טלָאװ רע יװ ,ענימ ַא טימ ןָאקלַאב ןפיוא ןענַאטשעג זיא רע .ןידה
 .עשרַאװ ץנַאג ןופ סָאבעלַאב רעד רָאנ ,רעיומ רענעגייא ןייז ןופ טריוו רעד ןעוועג
 יד ,רעכעה ןעזסיוא טכַאמעג םיא ןבָאה סעציײלּפ עטיירב יד ןוא סקווו רעכיילג ןייז

 רעד רעביא טײרּפשעג ךיז טָאה ,טטמעקעגסיוא ןַא ,דרָאב עקידכעלייק עדנָאלב
 ןגעלעג זיא ,ןגיוא עיולב ,עסיורג) ןייק טשינ ,ןגיוא יד ןיא ןוא ,רעכעפ ַא יו ,טסעוו
 ,המכח עשידיי ,המכח

 םידגנתמ יא ,םידיסח יא ,עשרַאװ ןיא רָאזָאד ןעוועג זיא ץישזיּפ החמש 'ר
 ,רחוס-דלַאװ רעכיר ַא ,עדייירעטלע סעצישזיּפ .םיא טימ ןדירפוצ ןעוועג ןענייז
 יד ןופ -- עטַאט ןוא עדייז סעצישזיּפ ,דיסח רעקצָאק רעטנערברַאפ ַא ןעוועג זיא

 ןרָאי ןיוש זיא סָאװ ,ץישזיּפ החמש 'ר ,ןילַא רע .רעג ןיא םידיסח עטסנעעזעגנָא
 ,םידיסח יד ןופ ,דיסח קיטש ַא ןבילברַאפ ךות ןיא זיא ,ןרָאפעג טשינ יבר ןייק וצ

 ןדער ןוא ארזעד ןבא לקיטש רעװש ַא ביל ןבָאה סָאװ ,םיכובנ-הרומ ןענרעל סָאװ
 ,רעטיצ ַא טימ רעקצָאק עלעדנעמ 'ר ןגעוו ץלַא ךָאנ

 ןעוועג  רעבײרש-דלַאװ יד ןעניײז ,רעסָאפ םייב יצ ,עדייז סעצישזיּפ ייב

 עמורפ ןעועג רעבײרש-דלַאװ יד ןענייז ןצישזיּפ ייב .םידיסח:בייל עש'מייבר

 רעוװש ַא ןעוועג ריבסמ ןצישזיּפ טָאה סָאװ ,ליכשמ רעמערָא ןייא טשינ ,םיליכשמ
 ןרָאװעג םיא ייב זיא ,הדיח ַא סארזעז ןבא ןפערט ןפלָאהעג םיא ,ארזע-ןבא לקיטש
 .רעבײרש-דלַאװ ַא

 טָאה רע .ןעועג טשינ םידיסח ןייק ןיוש ןענייז רעדניק סעצישזיּפ החמש 'ר
 .תחנ סיורג טַאהעג ,ףיוא'ןביוא ,רע טָאה ייווצ ערעטלע יד ןופ .ןיז יירד :טַאהעג

 ןבָאה עדייב .לָאטיּפש ןשידיי רעװעשרַאװ ןיא םיריוטקָאד ענעעזעגנָא --- עדייב
 ןופ טייוו ,ןדיי ןופ טייוו ןעוועג רעבָא ןענייז עדייב .רעדניק טַאהעג ,רעבייוו טַאהעג

 קיצנָאװצ ןוא יירד םענופ ,ןוז ןטסגנוי םענופ ץישזיּפ טָאה תחנ םעד טָא ,טייקשידיי
 קיטש ַא ,טסילַאיצָאס קיטש ַא ןעוועג זיא דוד .טַאהעג טשינ ןיֹוש ,דוד ןקירָאי
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 ןיא ,םיור ןיא טרעגלַאװעגּפָא ןרָאי ךיז רע טָאה ןובשח סרעטָאפ ןפיוא .טסישידיי
 -מיײהַא זיא רע .ןרָאװעג ןדנוװשרַאפ ןצנַאגניא טייצ קיטש ַא רע זיא ךָאנרעד .זירַאּפ
 ןפיוא ןיירַא זיוה ןיא רעטָאפ םֹוצ ןבילקרַאפ ךיז טָאה דוד ,רָאטּפלוקס ַא ןעמוקעג

 ,ןשטנעמ טּפעלקעג ןוא ןסעזעג רָאי עטייווצ'ס ןיוש רע זיא טרָאד .קָאטש ןטסכעה

 | - ףייטש-למרימ ןיא טקַאהעגסיױא יז
 -וצ טנעקעג ךיז ,רָאטּפלוקס רעד ,רעטסגנוי רעד' זיולב טָאה ןיז יירד יד ןופ

 ץישזיּפ .םיופס סרעטָאפ םעניא ןקוקוצניירַא טַאהעג ביל ,לעטָאפ ןטימ ןדיירפיונ

 טָאה רע .ייווצ ערעטלע יד ןופ טַאהעג רעביל רשפא ,טַאהעג ביל רַאפרעד םיא טָאה

 רעד זַא ,תונעט טַאהעג קידנעטש טָאה רע .ןזיװעגסױרַא טשינ לָאמניײק רעבָא סע
 ןציז קידנעטש טעװ ,ןגָאלשרעד טשינ תילכת .ןייק וצ לָאמנייק ךיז טעוװ רעטסגנוי

 ,קרַאק ןפיוא רעטָאפ םייב

 יו ,ןעזעג טָאה ןוא ןָאקלַאב ןפיוא ןענַאטשעג זיא ץישזיּפ ןעוו ,רעבָא טציא |
 ןיא ךיז טָאה ,טײקכעלגעטיגָאט סָאד ּפִא ךיז ןופ טלקָאש סַאג רעד ףיוא םלוע רעד
 ןופ ךָאנ םיא ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,רעטיצ רוּפכ םוי רעד ןָאטעג קעוו ַא ןצישזיּפ

 ןרָאיַארַאפ ןיוש ןענייז ןיז ייווצ ערעטלע ענייז זַא ,טסווועג טָאה רע ,ןרָאי רעדניק יד
 םעד זיא רַאפרעד .עגָאגַאניס רעקצַאמָאלט רעד ןיא ןעוועג טשינ ךיוא לרדנ-לכ וצ
 רוּפכ םוי טָאה רע ןוא לביטש רערעג סרעטָאפ םעד ןרָאװעג גנע ,ןדוד ,ןטסגנוי

 ןעזעג טָאה רע .סעקינמיּפכ-יעיגי יד ייב ,םידיסח רעװַאלצַארב יד ייב טנװַאדעג
 רערעג'ס ןרָאװעג גנע ךיוא ןצישזיּפ זייוו-רוחב ךָאד זיא .עטַאט קיטש ַא ןוז םעניא
 ,טרָאװ ַא סריאמ עשטיא 'ר ךָאנ ,טרָאװ ַא ַא סעלעדנעמ ךָאנ טקנעבעג טָאה רע .לביטש

 ןרעה טלָאװעג ,רעג ןייק רוּפכ םוי ףיוא טּפַאכעגרעבירַא ךיז רע טָאה לָאמנייא טשינ
 טָאה הרות ייסעתמא תפש,, םעד .הרות ןשטנעמ עטנעָאנ רָאג רַאפ טגָאז יבר רעד יו

 "ישודח,, רעד טינ ,קצָאק ןעוועג טשינ רעמ זיא'ס .טּפעלקעגוצ טשינ םיא-וצ רעבָא ךיז
 ,ךאילש ַא רעביא םידיסח טימ דיוב ַא ןיא העיסנ יד רעבָא םיא זיא ןבילבעג ."ם'ירה
 .רעג ןייק עשרַאװ ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ

 עוויסאמ ,עצרַאװש -- טנעוו יד םורַא .טעניבַאק ןיא ךיז וצ ןייֹרַא זיא ץישזיּפ -
 ץישזיּפ ,דליב ס'ם"במר םעד -- שיט-ביירש ןרעביא טנַאװ רעד ףיוא .קנעש-םירפס
 -עגּפָא רע טָאה ןזײרּפש ןטימ .טעניבַאק ןרעביא טזײרּפשעג טייצ ערעגנעל ַא טָאה

 ןרָאװעג .זיא טָארט רעד .,ןדַאירדָאּפ יד ,רעדלעוו יד ,רעיומ יד ךיז ןופ טלקָאש

 רעטגיילעגפיוא ןַא .ןגיולפעצ סָאװטע ךיז ןענייז קָארּפָאלש ןופ סעלָאּפ יד ,רעטכייל
 ַא ןעמונעגסױרַא טָאה רע .ווירב ןגעלעג ןענייז'ס וװ ,דָאלפוש ַא טנפעעג רע טָאה
 זיא רוירב רעד .עדייז סעצישזיּפ וצ ןבירשעג טָאה ריאמ-עשטיא 'ר סָאװ ,ווירב
 'ה טָאה רוּפכ םוי רַאפ געט עכעלטע ,קירק רָאי קיצפופ טימ ,שידיי ןיא ןעוועג

 ,בתכ םענעבירעגּפָא ןפיוא טקוקעג טָאה ץישזיּפ .ווירב םעד ןבירשעג ריאמ עשטיא
 טימ ווירב םעד ןענעייל ןעמונעג לָאמ ןטסטרעדנוה םוצ .ןוא ריּפַאּפ ןקירָאה ןפיוא
 | :ןוגינד רהוז א

 רעוו ,טעברַא ןיימ ןָאט טשיג לעווי ךיא זַא -- יל ימ ,יל ינא ןיא םא יי = = |
 ?יתמיא ,וישכע אל םאו ,ןָאטּפָא ןיילַא טעברַא ןייז זומ רעדעי ?ןָאט רימ רַאפ יז טעוװ
 רעד ןיא ,"וישכע, רעקיטציא רעד ?"וישכע, רעד ןייז טעװ ןעוװ ,ךיז טגערפ --
 "עג זיא רעירפ .ןעוועג טשינ ןָא םלוע-תואירב ןופ ךָאד זיא ,ןדייר רימ סָאװ ,טונימ
 ןדעי ןיא ןוא ."וישכע,, רעדנַא ןַא ןייז טעוו רעטעּפש ,"וישכע , רעדנַא ןַא ןעוו
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 ןטימ ןתוחמ ַא ןרעוו ןעמ ףרַאד .ערעדנַא ןַא ,הדובע יד זיא ,טעברַא יד זיא ?וישכע;,
 לפיוו ,רעמ ךָאנ ללכ ןופ טָאה ןעמ .ללכ ןופ ןעמ טָאה ,ללכ ןיא טוט ןעמ זַא ,ללכ

 טָאה דיי רעד ביוא ,ו י ש כ ע סנדיי ןדעי ןופ ןבָאה ןעק ןעמ לייוו .ללכ ןיא טוט ןעמ

 ַא טוט -- ינא המ ימצעל ינאשכ -- ןרָאװ .סטוג סעּפע ןָאטעג וי ש כ ע ןייז ןיא
 ,טייקניימעג רעד ןגעוו ךָאד רע טכַארט ,ןָאט הבושת ליוו ןוא טייקבָארג ַא שטנעמ
 טגיל ןעמ .ןעמ טגיל םעד ןיא ,טכַארט ןעמ סָאװ ןגעוו ןוא .ןָאטעגּפָא טָאה רע סָאװ

 -רַאפ -- ץרַאה'ס ,טבערגרַאפ טרעוו חמ רעד .טייקניימעג רעד ןיא שפנ ןצנַאג ןטימ
 ןעשטומ ךיז טמענ שטנעמ רעד .תובצע וצ שטנעמ םעד טגנערב סָאד ןוא .ןסקַאװ
 -עג ָאי ,עטָאלב ץלַא טביילב'ס -- עטָאלב יד ןיהַא עשטומ ,עטָאלב יד רעהַא עשטומ

 סָאװ ,טייצ רעד ןיא ?ןופרעד למיה ןיא ןעמ טָאה סָאװ -- טקידניזעג טשינ ,טקידניז

 -רָא ןלירד ךָאד ןעק'כ ,תוילגרמ-בקונ ַא ןייז ךָאד ךיא ןעק ,דניז ןגעו טכַארט ךיא
 ערמ רוס -- רעבירעד .ןבָאה סעּפע ןופרעד ןעמ לָאז למיה ןיא זַא ,לרעּפ עקסנַאיל

 זױלב וט ןוא -- בוט השעו -- טשינ ןופרעד רעלק ,סטכעלש ןופ קעװַא רעק --
 ברֶע ןוא ,רוּפכ םוי ןייז דלַאב טעוו'ס .ייז ןָא סעגרַאפ -- תורבע ןָאטעג טסָאה ,סטוג
 ןטכַארט טשינ רעמ לָאז רע ,ךיז רעביא ןטעברַא ױזַא שטנעמ רעד ףרַאד רוּפכ םוי
 ךותמ תווצמ זילב ןָאט וצ טיירג ןייז ףרַאד ןעמ .תורבע ענענָאטעגּפָא יד ןגעוו
 ןפיולכרוד ןעמ ףרַאד ןענעװַאד םייב ןוא .ךעליירפ ןייז ףרַאד שטנעמ רעד .החמש

 ןעמ ,ייז ןגעוו ןטכַארט טשינ ,םיאטח יד ןיא ןגיל טשינ ,רעלענש סָאװ ?םיאטח לע,

 טייטש'ס יו ,שטנעמ םעניא ןייגפיוא ףרַאד גנַאזעג ַא ,החמש ךותמ ןענעװַאד ףרַאד

 לָאז רע יואר זיא שטנעמ רעד -- ונוקל המדתיש יואר םדאה ?"הרובד-רמות,, ןיא
 ,רעפעשַאב םוצ ןכיילגרַאפ ךיז

 זיא רעטרעוװ יד ןשיווצ וו ,ריּפַאּפ טַאלב ןפיוא טקוקעג גנַאל טָאה ץישזיּפ

 ךיז טָאה ץלַא -- תורוש ,רעטרעוו ,תויתוא .לעטשּפָא ןייק ,לטניּפ ןייק ןעוועג טשינ
 ,ךייט ַא יו טײרּפשעג ךיז טָאה ץלַא ,טלטייקעג

 .ץישזיּפ ןקירָאי קיצרעפ ןוא ריפ םעד ןיא ןעגנַאגעגפיוא זיא טייקרעכיז ַא
 רעכיז יד רָאנ /רעדלעוו ענעגייא יד ןופ ,רעזייה ענעגייא יד ןופ טייקרעכיז יד טשינ
 רמות, ןייז טָאג וצ ןעגנוזעג טָאה רע ןעוװ ,רעריװָאדרָאק השמ 'ר ַא ןופ טייק
 וירב םעד ןבירשעג טָאה רע ןעװ ,ריאמ עשטיא 'ר ַא ןופ טייקרעכיז יד ;"הרובד
 | .עדייז סעצישזיּפ וצ

 ןוז ןטסגנוי םעד טייקרעכיז יד טָא ןבעגרעביא טלָאװ ,ץישזיּפ ,רע ןעוו
 -עג ,רעכעה קָאטש ַא טימ ןסעזעג זיא סָאװ ,ןוז םוצ ןָאטעג יצ ַא םיא טָאה'ס ?ןדוד
 ןבילקעג ךיז טָאה רע יװ ןוא .ןשטנעמ ענייז טמערופעג ןוא ,טּפעלקעג ןוא ןסעז
 ,שיט-ביירש ןפיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןָאפעלעט רעד טָאה ,םיא וצ ןײגוצפורַא
 ,ןעגנולקעצ ךיז

 .רעיוא םוצ לביירט'ס ןָאטעג ביוה ַא ןוא ווירב םעד טגײלעגקעװַא טָאה ץישזיּפ

 טָאה סָאװ ,לשטנעמ קיטכיצ ַא ,דנַאילוא ,רעטלַאװרַאפ סעצישזיּפ טדערעג טָאה'ס
 סעדעי טיײלגַאב טָאה ,רעדעפ-יילב עטצינשרַאפ-טוג ַא טנַאה ןיא ןטלַאהעג קידנעטש
 ןרעה טנעקעג רעבָא טָאה ןעמ ,ליטש טדערעג טָאה דנַאילוא .רעפיצ ַא טימ טרָאװ

 | .:סנייז טרָאו סעדעי

 רעיינ רעד .בַאטשילַארענעג ןופ ןָאפעלעט ַא ןעוועג זיא'ס ,ץישזיּפ עינַאּפ--
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 יו ,גָאטימ ךָאנ ייווצ םיא ייב ןייז טלָאז ריא ןטעבעג טָאה ,ווָאנרימס ,קינוװָאקלָאּפ
 ,דאירדָאּפ-ץליהעג ןצנַאג םעד ןבעגרעביא ךייא רע ליוו ,ייטשרַאפ ךיא

 -ייז רעטלַאװרַאפ םוצ תונעט טַאהעג ץישזיּפ טָאה -- ?רוּפכ םוי ברע ?טנייה ---
 טימ ןדערכרוד ךיז ןעק ךיא טשינ ,קינוָאקלָאּפ םעיינ םעד ןעק ךיא טשינ -- ,םענ
 ?ןעגנַאגעגרעבירַא ריא טלָאװ רשפא ,דנאילוא ,טרעה .םיא

 ,ןלױפַאב טָאה קינוװָאקלָאּפ רעד רָאנ ,ץישזיפ עינַאּפ ,ןעגנַאגעג ןרעג טלָאװ'כ--

 ןעז ףרַאד ןעמ .ןייג ריא טפרַאד זיא ,רימ טימ טשינ ,ךייא טימ ןדייר ליוו רע זַא
 לגרה תסירד ןייק ןבָאה טשינ טנַארעװיל ןייק לָאז ,ץישזיּפ עינַאּפ ,ךייא ץוחַא זַא
 ,ןדייר ךייא רַאפ ןיוש טעװ רע .ןדוד טימ טמענ .בַאטש ןיא

 | ,ןייגוצ ןיוש לעוו'כ ,ונ ,טוג ---

 "עט ןטימ ןדירפוצ ןעוועג טשינ זיא רע ,לביירט'ס ןעגנָאהעגפיוא טָאה ץישזיּפ
 ,שינעמוקּפָא ןַא ןעוועג םיא רַאפ זיא ,טנייה אקווד ןוא ,בַאטש ןיא טיזיוו רעד .ןָאפעל

 -פיוא-טשינ ַא ןוא ווירב סריאמ עשטיא 'ר ןיירַא דָאלפוש ןיא טגיילעגקירק טָאה רע

 רעירפ לָאז רע יצ ,ןוז םוצ ןַײגפױרַא רעירפ לָאז רע יצ טבושיעג ךיז רעטגיילעג
 תוחיר ,סקעבעג שירט ןופ תוחיר ןגָארטעג ךיז ךיק ןופ ןבָאה וצרעד .ןסייברעביא
 ,תורּפכ ענעטָארבעג ןופ

 ןָאטעגנָא ןעוועג זיא יז .ץישזיּפ םַאדַאמ ןענַאטשעג זיא ריט רענעפָא רעד ןיא
 םורַא ןעמונעגכרוד ,רָאה עצרַאװש יד .טיזיוו ַא טימ ןבילקעג ךיז טלָאװ יז יוװ ,ױזַא
 ,סקָאקג ַא ןיא קרַאק ןפיוא ןעמונרַאפ ןעוועג ןענייז ,סַאּפ ןכעליורג ַא טימ ןרעטש
 -לָאג יד ,ןרעיוא עניילק יד ןיא ךעלּפעק ענעטנַאילירב יד ,םיִנּפ עטַאמ ,עכעלגנעל'ס

 טָאה יז .סוחי ןשידִיי ןטלַא ןופ טלייצרעד טָאה ץלַא -- ׂשָארּב עשיקנערפ-טלַא ענעד

 ;לכיײמש-עמַאמ ןטבילרַאפ ַא טימ ןַאמ םעד טנעגעגַאב

 ,החמש ,ןסייבוצרעביא סעּפע טייצ --
 .ךיא ליג טָא ==

 ,ןטסָאפרַאפ ןעמוקרעבירַא ןלָאז ייז רעדניק יד ןָא גנילק ,החמש ,ךיד טעב'כ --
 ?טשינ ןטסַאפ ייז זַא ,ןטסַאפרַאפ ייז ןפרַאד סָאװ --
 ,החמש ,ךיד טעב ךיא ---
 .ןעמוק טשינ ןלעװ ייז ןוא ןעגנילק טשינ לעװ ךיא ---

 !ןשקע ןַא טסיב --

 טלקייקעג ךיז ןבָאה ,ענבָארד ,עניילק ,טירט ,רירּפַא ףיוא ןעגנַאגעג זיא בייוו'ס

 ,ןָאטעג יצ ַא ךיז רע טָאה ןייג ןטימ ןיא .ןַאמ רעד --- ריא ךָאנ .ליד ןטרירטופ ןרעביא
 ךיז טלָאװ רע יו ,קָארּפָאלש ןופ לטרַאג םעד ןגיוצרַאפ רעטסעפ ,טכיילגעגסיוא ךיז
 ןעגנַאגעג זיא ,רעמיצ-דָאב ןיא ןיירַא זיא רע .טעברַא עקיטכיוו ַא ןָאטּפָא ןבילקעג
 .ןסע םוצ ןשַאו ךיז

 ַא ןעמונרַאפ ענַאװ יד טָאה ,סעלכַאק עסייוו ןופ טכַאמעג ,רעמיצ-דָאב םעניא
 ַא ןוא טכעה יירד ןעמוושעגמורַא ןענייז רעסַאװ ענַאװ רעטזָאלעגנָא ןַא ןיא ,לטירד
 -עפ-סילפ עטציּפשרַאפ טימ ,טכעה יד .ךעלנירג ןעזעגסיוא טָאה רעסַאוװ'ס ,ּפרַאק

 ןפיוא ,לקניוו ַא ןיא ּפרַאק םעד ןבירטרַאפ ,קירק ןוא ןיה ןגָארטעג ךיז ןבָאה ,ןרעד
 -עג ,לדייורעכעפ ןטימ טיירדעג טָאה ,ןסעזעג זיא רע ווװ ,ענַאװ רעד ןופ םעדָאב
 ןעמיװשוצפיורַא טַאהעג ארומ ןוא ןגיוא ענרעזעלג עקידכעלייק יד טימ טצָאלג

 טָאה ןוא ךעטנַאה קירָאה ַא ןיא טשיוועג ייז .טנעה יד ןשַאוװעג ךיז טָאה ץישזיּפ
 .טנַאה ןיא טנַאה ןעייג תוירזכא ןוא ןידה-םוי ,שטנעמ סָאװרַאפ ןענַאטשרַאפ טשינ
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 ווָאבישוג ןפיוא

 ,סעקשזָארד ןעצ ןופ ,רענעגעװטסַאל יירד ןופ רעמיטנגייא רעד ,רעטפַאלק הש 5

 .וָאבישוג ןפיוא ןבוקַאי ייב ףיוה ןטירד ןצנַאג םעד ןעמונרַאפ טָאה
 "יוצעג ךיז ןבָאה ,ןעגנַאגנײרַא עטבלעוועג טימ ,עלעקנוט ,ףייה ייווצ עטשרע יד

 רעטצנעפ ּפָאק םעד ןסיררַאפ טָאה ןעמ זַא ,ףיוה ַא ןיא ףיוה ַא .ןלענוט יװ ןג
 ןבָאה ףיה יד .קָאטש ןטרעפ ןרעביא זיב ןביוהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןענָאקלַאב ןוא
 -פיוא לענש ףיוא יד טקידנעראט ןבָאה -- טלַא ןוא גנוי -- ןליבסנַאמ .טורעג טשינ

 זיא'ס .ףייה יד ןיא ןענָאקלַאב יד ףיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,תוכוס עטּפַאלקעג

 ןגָארטעג ךיז טָאה רעטצנעפ ענעפָא יד ןופ .ףיולעג ַא ,לייאעג ַא ,ייגעג ַא ןעוועג

 -םוי טימ ןעוועג לופ ןענייז ףייה יד ,ײרעּפַאלקעג ַא ,יירעדערעג ַא ,יירעמושז א
 טָאה'ס .טיטעּפַא םעד טציירעג ,םעטָא םעד טּפַאכרַאפ ןבָאה סָאװ ,תוחיר עקידבוט
 עג טָאה'ס .שיפ עטכָאקעג טימ ,שיפ עטליפעג טימ ,שיפ עטקַאהעג טימ טקעמשעג
 זדנעג ןוא סעקשטַאק ענעטַארבעג טימ ,ןֿכױי רעניה עטקָארברַאפ טימ טקעמש
 טימ טקעמשעג טָאה'ס .ןווירג עלכורק ,עשירפ טימ טקַאהעג סעקלביצ עסיז טימ

 ,ןלַאטּפעש ,ןעמיולפ ,ןרעמ -- ךעלסעמיצ עטניווברַאֿפ ,עטּכָאקעגניײא

 יו ,קרַאמ:דרעפ קיטש ַא ףיוא ןעוועג רעכעלנע זיא סָאװ ,ףיוה רעטירד רעד
 ייוַצ עטשרע יד טימ טָאהעג טשינ אשמו עגמ ןייק טָאה ,ףיוה רעװעשרַאוו ַא ףיוא
 וצ םינכש יד ןטלַאהעגּפָא טָאה ץלַא סָאד -- ןעגנוי יד ,טניה יד ,דרעפ יד ,ףייה

 יד וװ ,סעּפָאש ענרעצליה ןגיוצעג ךיז ןבָאה ףיוה ןבלַאה ןייא רעביא .ןיהַא ןייג
 רעביא .ןלַאטש-דרעפ עטרעיומעג -- ןטייווצ ןרעביא .ןענַאטשעג ןענייז רענעגעוו
 טניװעג טָאה רעטפַאלק השמ וװ ,ןרעמיצ ןעצ ןופ הריד ַא -- ןלַאטשידרעּפ יד
 טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוי יד ןפורעג רע טָאה יױזַא ."רעדניק-טסעק,, ענייז טימ
 טערַאּפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,טסימ גרעב ייווצ יד ןופ ,ןלַאטש-דרעפ יד ןופ .םיא ייב

 םעד טנַאמרעד ,ךורעג רעפרַאש ַא ןגָארטעג ךיז טָאה ,גָאטימכָאנ ןפייטש םעניא
 "רַאפ ןוא טּפעװעגסיױא טָאה סָאװ ,במָאד ןטקייװעג ,רעדעל טקייוועג ןופ ךורעג
 ,םילכאמ עקידבוט םוי יד ןופ תוחיר יד ןעגנולש

 רעד םויַא טעװערטסײמעג רעטפַאלק השמ טָאה בוט םוי ברע ןצנַאג םעד
 -עלַאב יד ןופ רענעש ןייז לָאז חכוס ןייז זַא ,ןבעל ןיא ןעגנַאגעג םיא זיא'ס .הכוס
 םעד םורָא טנעװו ריפ יד .ףייה עשינכש יד ןיא סָאװ ,תוכוס עשידיסח ןֹוא עשיטַאב
 -גָאהַאב רע טָאה טנַאװ-חרזמ יד .ךעלטייק ףיוא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ליד םענרעצליה
 רעשטיוװױל -- טנעװ עקירעביא יד ףיוא .ךוטלַאש ןשיקדרעט סכייוו ןטימ ןעג

 -- שיט ןטקעדעג ןפיוא .דרעפ עווָאגוצ וצ יז טימ טקעד ןעמ סָאװ ,"סמליק,,
 פַאלק השמ ,ןפנָארב לקישָאק ןטכָאלפעג ַא ,ןייוו ?סרעשנָאג,, ,סרעטכייל ענרעבליז
 יד ךָאנ .רעדניק יד -- ןטייז עדייב ןופ .ןָאנבױא ןסעזעג ןענייז בייוו ןטימ רעט
 ערעדנַא .טריװרַאסעג ןבָאה ןעגנוי ייווצ .רעטלע רעד טיול "ןעגנוי,, יד --- רעדניק

 טשינ רעהַא לָאז ףייה ערעדנַא יד ןופ ?דלָאי , .ןייק זַא גיוא ןַא ןטלַאהעג ןבָאה ייווצ
 ףעז טלָאװעג ,ּפַאלצ, ַא דיסח ַא טעבנגרַאפ ןרָאיַארַאפ ךיז טָאה .ןקעמשניײרַא

 ןָאטעג טעלג ַאזַא גנוי ַא םיא טָאה ,שיט טעװַארּפ ,רעטפַאלק השמ סָאבעלַאב רעד יו
 ןקעמשוצניירַא טשינ רעהַא ןטנעצ ַא ןגָאזרַאפ ןיוש טעוו רע זַא ,רעבעל רעד רעביא
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 "עסער , טימ ןשקָאל לסיש רעד ךָאנ ,שיפ עטליפעג יד ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא'ס

 "פיירטשעג םעד טנפעעצ טָאה רעטפַאלק השמ .קידניא םענעטָארבעג םעד ךָאנ ,"ךעל

 "עג טעלג ַא ךיז טָאה רע .טסעוו ענעסּפיר עטרילָאק יד ,קָארּפָאלש םענעסּפיר ןט

 ןרעיימ לסיש רעד וצ ןעמונעג ךיז ןוא ןַאכַארַאב ַא רעביא יװ ,ךיוב ןרעביא ןָאט

 "עג ןבָאה ,קינָאה ןיא טכַאקעג ,ךעלצענעּפ עקידכעלייק ןיא ןטינשעג ,ןרעיײמ יד

 טימ ןסעגעג ,ןרעיימ יד ןופ טַאהעג האנה סיורג טָאה רע ,ןטַאקוד יו ,טעשטשילב

 הי | :ןעגנוי יד וצ ןָאטעג גָאז ַא ןסע ןטימ ןיא ןוא ןקַאב עדייב

 | ?הרבח ,טשינ ריא טקנירט סָאװ --

 ןעלסקַא עטכער יד טימ ןָאטעג רַאש ַא ךיז ןבָאה ,עטגיילעגפיוא ,ןעגנוי יד

 טימ רעזעלג יד טליטעגנָא ,ןגיובעגסיוא ךיז ןבָאה ?סרעשנָאג , יד ןופ רעזדלעה יד

 ;טרָאװ ַא ןלַאפ טוָאלעג הסוכ רעטשרע רעד ךָאנ טָאה ?לודָארג , ,יירעבלובעג ַא

 יי .,ןדיי ןגָאלשעג ןעמ טָאה "םוקמ,, ןפיוא ---

 ?טָאטש-טלַא ףיוא ,ווו --

 ,ךיוא ןטרָאג ןשיסקַאז ןיא ןוא --

 עזיולב יד טימ רעטפַאלק השמ טָאה -- ןעמוק טשינ ייז ןלעוו ווָאבישזג ןפיוא ---

 -עגסױרַא עק סנעמעלַא .רעביא ןוא ןלַאטּפעש ןופ ןרעק עטּרַאה יד טקַאנקעג ןייצ

 ,ריט רענעפָא רעד ךרוד ןלָאש ענעכָארבעצ יד ןגיּפש

 ןשיסקַאז ןיא ןגָאלש 'ףיז ןזָאל ,טָאטש-טלַא ףיוא ןגָאלש ךיז ןזָאל ןדיי .זַא --

 ןלעוו -- לכעל א ַא ףיוא קעסַאּפ םעד טכַאמעג רעזיול לקיב המלש טָאה -- ןטרָאג

 ,ןגָאלש ןזָאל ךיוא ווָאבישזג ןפיוא ךיז ייז

 רעגניפ ףניפ יד טימ ןָאטעג ראש ַא םיא לודַארג טָאה -- לקיב ,וד רשפא ---

 יד ןוא .לודָארג עלעמיש טשינ ,ךיא טשינ -- ןועטש םוצ זיב עּבמָאג רעד ןופ
 ךעלרעסעמ-טעלישז יד טיפ ןטנעדוטס יד ,טשינ רעגעלש ןייק רָאג ןענייז רעגעלש

 זיא ,רעבעל רעד רעֿביא ןָאט וצ טעלג א גונעג זיא םענייא ַאזַא .סנקעטש יד ףיוא
 .רעכַאמ-שוילעּפַאק סיוא רע זיא ,קיטרַאפ רע

 ,טדערעצ ךיז ןבָאה ןעגנוי יד ןוא ןעלפיירש יד טכַאמעג רעזיול טָאה ןייוו רעד

 ףָאנרעד ,טנוה ןייא טליבעצ רעירפ ַא ףיוא ךיז טָאה ,טדערעצ ךיז ןבָאה ייז יו ןוא

 | .רעטייווצ ַא

 םעד ןביוהעגפיוא - רעטּפַאלק השמ טָאה -- ?טמוק רעוו ?רעצימע טמוק'ס ---

 לאס ,שיט ךגנַאל םעד ךיז ןופ ןָאטעג קור ַא השעמ תעשב ןוא ןעגנוי יד וצ ּפָאק

 | ,ןײגוצריּפַא ןייז רעטכייל

 -קירוצ ייז ז ןענייז דלַאב .רעטייווצ ַא --- םיא ךָאנ .הכוס רעד ןופ סױרַא זיא גנוי ַא = |

 ,םינכש ענעקָארשעגרעביא ןינמ ןבלַאה ַא טימ ןעמוקעג

 זיא ןוא קָארּפָאלש םענעסּפיר םעד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא טָאה רעטפַאלק השמ

 ;:םינכש יד ןעגנַאגעגנגעקטנַא

 ?ווָאבישזג ןפיוא טגָאלש ןעמ ,סָאװ --

 ,ךכס םעד רעטנוא טדניצ ןעמ ,רענייטש טימ תוכוס יד טפרַאװַאב ןעמ ---

 !ןגיוא יד ןיא ייז טפול ַא --
 !םירעדעג יד ןיא ייז דנַארב ַא --

 ענרעדעל ַא ךיז ףיוא טּפַאכעגפױרַא רעטּפַאלק השמ טָאה -- !הרבח טמוק --

 ,עקטרוק
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 .ןירַא געוו ןיא ןָאטעג לעטש ַא םיא ךיז בייוו'ס טָאה -- ,ןייג טשינ טסעוו --

 -- .,בייווס טרַאשעגקעװַא רעטפַאלק טָאה ?עלהכלמ ,קיטש ןיוש טסכַאמ --

 ןײרַא בוטש ןיא ףױרַא ייג ןוא רעדניק יד םענ

 לייו ַא ךיז ןבָאה ןעגנוי יד טימ רעטפַאלק .ףיוה ןפיוא ליטש ןעוועג זיא'ס

 "עג ךיז ,יירד וצ ,ייווצ וצ סױרַא ייז ןענייז ךָאנרעד .לַאטש-דרעפ םעניא טערָאּפעג

 ןײרַא סַאג ןיא ףיוה ןטימ טזָאל

 ןגָארטעג ךיז ןבָאה ףייה ןופ .ווָאבישזג ןפיוא רעטצניפ ןוא ליטש ןעוועג זיא'ס

 ךיז טָאה לָאמַאטימ .ןּפַאכוצפיױא סעּפע רעווש ןעוועג זיא'ס .תולוק עטקיטשרַאפ

 :ירשעג ַא ןטינשעגניײרַא

 !טגָאלש ןעמ ,ןדיי --

 ןכָאנ .ןרעדנַא ןפיוא רַאוטָארט ןייא ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה דיי רענעגָאלשעצ ַא

 ,רעטירד ַא -- ןטייווצ ןכָאנ ,רעטייווצ ַא -- דיי םענעגָאלשעצ

 ףדיי ,טשינ טפיול ?ריא טפיול סָאװ ---

 | ,זדנוא ךָאנ ךיז טנָאי ןעמ זַא --

 -עג ךיז ןבָאה ,טנעה יד ןיא סנקעטש .ענעביוהעגפיוא טימ ,קיצנָאװצ ןַאמ ַא

 ןוא ןביוש השעמ-תעשב טקַאהעג ,ןדיי יד ךָאנ טגָאיעג ךיז ,ווָאבישזג ןרעביא ןגָארט

 .הרבח רעד טימ ןרעטפַאלק השמ טקרעמַאב טשינ

 יָעֵצ יו -- לודָארג ןוא לקיב -- םיא ךָאנ .רעירפ ַא ףיוא רעטפַאלק השמ

 -ָאה ךעלגנילק-רעסעמ .סרעגעלש יד ןשיווצ ןטינשעגניײרַא ךיז ןבָאה לגילפ עטיירּפש

 -- "ַאנָאב ַאלַא, -- שטיווק רענעגיוצעצ ,רעגנַאל ַא טרָאד ןוא ָאד .טצילבעג ןב

 טָאה ץלַא סָאד .רענייטש יד ףיוא ,טלַאפסַא ןפיוא זָאנ רעד טימ לַאפ ַא טרָאד ןוא ָאד

 יד יװ ,ןעזעג זיולב טָאה ןעמ זַא ,טעּפמיא ַאזַא טימ ןוא לענש ױזַא טליּפשענּפָא ךיז

 ענייז טימ רעטפַאלק טשינ ןיוש טָאה טגָאיעג ןוא ,ןגָאי ןדיי יד ןוא ןפיול םייוג

 -ַאטש ,סעטנערּפ ןסירעג ןבָאה סעטָאּפַאק עגנַאל טימ ןדיי .ןדיי םתס רָאנ ,ןעגנוי

 ,ןדיי יד ףיוא זייב ןעוועג ,לגיצ טימ ,רענייטש טימ ףייה יד ןופ סױרַא ןענייז ,סעב

 .סרעגעלש עשייוג ןטלַאהַאבסיױא ןבָאה סָאװ

 -- ןייגוצכרוד ןעוועג טשינ זיא ,ענשטינַארג זיב ענימג רעד ןופ ,ווָאבישזג

 :טהנעטעג ןבָאה עלַא ,טדערעג ןבָאה עלַא .ּפעק ףיוא ּפעק

 | .ףגָאלשקירוצ ---
 !געװ רעקיצנייא רעד זיא סָאד --

 !ןגָאלשעגקירוצ --

 ."ןלַאפעג זיא ןליוּפ ןעוו, ןוא *עדנעגעל-דייג :רעכיב יד ןופ
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 : 5," אפ ירא יי ירא יג יט יט י"ט יע ס ראט, כ

 סרעגרָאזרַאפ יד -- דליב עטניינ סָאד -- למירמ
 קב 2

 .ױה -ןטנַארגימע .עשרַאװ

 ייוצ ,ןפיוה יד ףױא ןליּפש עכלעוו ,רעדניק עזָאלמייה יד ןופ סױרַא ןטערט סענ

 םעדכָאנ ,ןילַא רעירפ טצנַאט עלחר .ןירעגניז ַא עלעדיימ ַא ןעלדיפ טימ ךעלגניי

 א דיל שידיסח ַא ,דיל-סקלָאפ ַא ןעגניז ןוא ןליּפש ייז .רעדניק יד טימ ןעמַאװצ

 (זיה ןופ ןיטריוו יד ךיז טזייוװַאב טנעמָאמ םעד ןיא .שרַאמ ַא טימ ןקידנע

 !טצנַאט ,עלחר ,עלעריצ !טצנַאט :ל מי ר
 (טדניושרַאפ) .טייג עװָאסעוערּפ יד :ןיטריוו 48

 ןײרַא טקוק ,פערט יד ףױא ףױרַא טפיול) .עווָאס ,עװָאסעזערּפ :למירמ

 טנעה יד וצ ,ּפָאק רעסעװרָאב ַא ,םינּפ ַא טּפעלקעגוצ ּפָאק םוצ (עקטחוש רעד וצ טפור
 ןוא ,ךיוב ןסיורג ַא טּפוטש רע ,ןענַאטשעגפיױא זיא רע .שטנעמ רעטעּפעשטעגוצ ַא
 | !עלַא ,עלַא ןעייג ייז ,טייג ,..יז ,טייג רע
 !טײל עסיורג יד ןעמוק סע :ע ק ט חוש
 ,טייג הרדס עקידבוט-םוי יד :למירמ
 | | יש ..ש ..ש :עלָא
 ךיז טקוק ןָאינרַאל ַא טימ ךיז טזייווַאב ,רוגיפ עשירָאגעלַא :ןיטנעדיזערּפ

 | ...ןייפ רעייז (םוא
 ץיפשע יד ףױא ליטש ןיטריוו יד ןירַא טמוק סע) ףייפ רעייז !ןייפ רעייז :ןרוגיפ

 (רעגניפ
 ץלַא ,יאבג ַא יו ,ןיירכ טיִמ ןייב ַא ,ןייפ רעייז (עווָאסעזערּפ רעד וצ) :ל מ י ר מ

 טשינ ןיב ךיא ?רשכה ַא תוצמ ףיוא רשפא ןטשרעביוא ןופ טסָאה ,גָאז ...הבר החמשב

 ?ָאד וטסוט סָאװ ?ןעמוקעג רעהַא וטסיב סָאװ וצ !םיכסמ
  ..תונמחר ןוא תוגאד טָאה יז :ע ק ט חוש

 (סלעַארזיא םירמ :םינָאדועספ ןרעטנוא טנאקאב ךיוא) -- ַאקסוועשיצרַא אעט

 -שיליוּפ ןופ טמַאטש .עמַארד ַא ,תונורכז ,רעדיל ןבירששעג ;ןירָאסישזער ,ןירעליּפשיוש

 ןיא -- רָאיסנבעל ןט15 ריא ןופ .1890 רָאי םורַא עוװַאלמ ןיא ןריובעג .סוחי ןשידיי

 .זיִרַאפ יא 1946 טניז .רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןברוח ןטירד תעשב .עשרַאװ

 .זיירק-ץרּפ ןטסטנעָאנ םוצ טרעהעג טָאה -- -- -- .1962 רַאונַאי ןיא ןברָאטשרעג

 -סערגנָאק-רוטלוק ןעמוקַאב 1954) ,ןטָאטַאּפָא .י ופ המדקה ,"למירמ,, עמַארד ריא

 ,עשערַאוו ןיא רעדניק-םיטילפ עשידיי ןופ רעצ ןופ דליב שיטסימ ַא זיא (עימערפ

 פיטָאטָארּפ רעשיטנעטיוא רעד ןזעוועג זיא .א אעט .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא

 .סעמַארד סע'ץרפ ןיא ןטלַאטשעג-ןעיורפ עלַאעדיא עכעלטע ןופ
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 דלָאג עמַאס ףיטַאס זיולב ןיא ןוטעגנָא וטסיב ?תונמאנב ?תמא םעד גָאז :למירמ

 !ןיטַאלּפ טכע טימ

 טכע | טימ דלָאג עמַאס יטַאס ןיולב ןיא ןוטעגנָא זיא יז (ךָאנ ןגָא) :רעדניק

 ,ןיטַאלּפ
 ןיש ַא (זיילק ריא ןופ םיז םעד ןָא טריר ,עווָאסעזערּפ רעד וצ) : ל מ י ר מ

 עטלעטשרַאפ ,םידש עטצוּפעגסױא (עלַא וצ) ..עלעטנעק שלַאפ ַא טימ ...עלעטנעמ

 | | וי / יתוחור
 (ןעלמירמ וצ וצ ךיז ןרעה ,םוא ךיז ןקוק ןעמַאד יד :ןרוגיפ
 (טכַאל) ..ןגָארטרַאפ טשינ ךיד ןעק ךיא ,ןגָאז סעּפע ריד ליוו ךיא (ליטש) :למירמ

 (ןעמולש וצ וצ טייג) ...תומה-ךאלמ ...םיכאלמ ,תובדנ ןוא הקדצ

 ,.גולק טסיב וד זַא ןעניימ ןעמ טעװ ..טשינ דער ...גייוש (ןעלמירמ וצ) : ע ל ח ר
 ...רענייב עקשטיזיולב ןסע וצ ןבעגעג ןעמ טָאה ןעלמירמ ינַאּפ נָא יע ל ע ר י צ
 !גייווש !גייווש ַא ל מ י י ה

 = זייר ןוא ףייז ,טביל ,ךעלקער ןוא רעדיילק ,ךעלקעז יד ןדנוושראפ ֹל מ י ר.מ
 ןייק םורַא טשינ ןכירק ריד ףיוא תצ ריא וצ ךיז טקוק ,עזיוּפ) .זיימ יד ףיוא ןסע

 | (טכַאל) ,..טרַאגעגּפָא ךיד טָאה ןעמ ,טרעיאשעגסיוא זיא בוטש יד (דוסב) ?זייל
 | ,..דייר עקידהנושמ ..סױרַא יז טפרַאװ (ןקָארשרעד) :עקטּהחוש
 | : ;טרעקרַאפ ץלַא זיא דרע רעד רעטנא :ל מיר מ
 !למירמ :עדָא למיי ה

 ףיוא ,הפירט סָאד ןוא ערשכ סָאד ,עקידצמח סָאד ןוא עקידחסּפ סָאד :ל מ י ר מ
 / !תפגמ ַא טימ הפרש ַא ןעמוק טעװ םעלַא

 יז זיא רעוו (שינַאכעמ ,טלַאק :ןיטנעדיזערּפ

 ,רעטכָאט סנייד םעד !לטעטש רעזדנוא ןופ ,המותי רעניַארקוא ןַא :ע ק ט ח ו ש
 .ןעגיז ןופ ּפָארַא

 (עקטחוש רעד ךָאנ טכַאמ) ?ךיא ןיג רעװ .ןיּפש ַא ,גילפ ַא ?ןיב ךיא רעװ :ל מיר ממ
 לגיּפש ,עלעגיּפש טָאד טסעז (עלעגיּפש לקיטש ַא סיױהַא טמענ) ,ןעניז ןופ ֿפָארַא
 | / .יסיוא טרָאד טסעז וד יװ עז ,זָאר םַאדַאמ ...ןָא ךיד

 - .ןדמל רעסיורג ַא ןעוועג זיא םולשה וילע ןיד רעד :ע ק ט חוש

 ןוא ךעלעמילבד ןָאמ ןטקַאװ .ןטרָאד ...ןדמַאז יד ןיא טגיל עטַאט ןימ : ל מ י ר מ
 .,ךעלעסוכ קינָאה יו ,ךעלרעכעב ןוז ,ךעלקעלג ענעדלָאג

 | | 0צ ךיז רעה עלַא) ...מה ..מה ..מה :ןיטנע דיזע רּפ
 (ןרוגיפ יד טכַארטַאב ,טקוק ,טשַאררעביא ריט רעקניל רעד ןופ ןײרַא טמוק:םול ש

 טימ !דעלעטעלב עקנישטיפ ןוא ךעלעמילב עקישטניילק ביל בָאהכ : ל מ י ר מ

 !וצ טשינ רימ טמענ (עזיוּפ) ךעלרעדָא ענעדייז

 םעד | טימ ןעד רַאװ סַאװ (שינַאכעמ ,קי טולבטלַאק ,שימטיר) :} יט נעדיוע רּפ
 ?לדעמ

 / יףעשעג זיא ריא סָאװ :ע ק ט חו ש
 טוט רעד זיא יז  טימ ...ןטילעגסיוא ןבָאה רעדניק יד לפיו : ע ז ָא ל מ יי ח
 | . ,.טירש ןוא טירט ןדעי ףיוא ןעגנַאגעגטימ
 | !טלהעצרע (רעביא ןרזח טסעג עלַא) !טלהעצרע :ןיט נע דיזע רּפ
 טשינ ,זייב) .ןרעו טרעוװילגרַאפ ךייא טעו טולב סָאד ?סָאװ וצ : עז ָא ל מיי ה
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 ,געט עצנַאג ןלייצרעד ,ךיז ןגָאלק סָאד סָאװ וצ ..דייר ןגיוט סָאװ וצ (קידלודעג
 ...ןטָאש ַא ,ןּפָארט ַא ןייז רָאנ סע טעװ ,טכענ עצנַאג

 ..טלהעצרע :ןיטנעדיזערּפ

 רעטניה הצ ךי ז טרעה) ..,ץלַא סייוו ךיא ,נַאּפ ינַאּפ (דניושעג טדער :ל מירמ
 יו טדער ,טרעהרַאפ למירמ ,שימטיר ןעמַאװצ ,ןעמיטש עכעלטייד טשינ עניב רעז

 ןרעגלַאװ ...םימותי קיסיירד ןוא יירד ,טרעדנוה ףניפ ,טנזיוט קיצפופ (לוקרעדיוו ַא
 ןָא ..סיפ ןָא ..ּפעק ןָא ןגיל ..ןסַאילימ ...ןָאילימ ...ןָאילימ ַא ןוא ...םורַא ךיז

 ..רעדניק עטיוט ...טנעה
 ...טקעטש ריא ןיא סָאװ ,עגושמ :ע ק ט חו ש

 | ..מקערש ..טקעטש רימ ןיא סָאװ : ל מ י ר מ
 ..ןיק יו ,זדנוא טנערבעג ןוא טרעטַאמעג ,ריא טסיײװ סָאװ :עזָא למיי ה
 .ןוז סניבר רערדנַאסקעלַא םעד ןעגנָאהעג :ל מ י ר מ
 .יןוז סניבר םעד (ךָאנ ןגָא) :רע דניק
 : .ןסָאשרעד בר רעקצָאלּפ םעד :ל מ יר מ

 בר םעד (רעדנווו ןוא קערש טימ ,שירעדני ק ךָאד ,שיגַארט ךָאנ ןגָאװ :ר עד ניק

 | !ןסָאשרעד
 | ...שש ...שש .שש :ןרוג יפ

 ןבירשרַאפ ןוא ..ולמיה ןופ ליז ז ףיוא ןלַאפ ןלָאז רענייטש ..?ןגייוש :ע ק ט חוש
 ,.,!טױט םוצ ןרעוו ייז לָאז

 טעוװ רשפא .רָאנ ףךעלמערעוו ןענייז ריִמ !תוללק ,דייר עקידניז ,עקטחוש : ע בָא
 . יאטח לע ןגָאלש ךיז ןלעװ םיעשר יד ןעוו ,גָאט רעד ןעמוק ר
 /  יףְטדֲצֹר עבָאב יד סָאװ -- אטח לע עשרַא :ל מיר מ
 !טלעװ רעד רעביא טְכיִרְק .גנַאלש עקיטכעמ ַא ,גנַאלש ַא : ם ו ל ש

 ,ןבעל יז ףרַאד םתסה ןמ ,גנַאלש יד ןפַאשַאב טָאה רעטשרעביוא רעד ביוא : ע בָא ב
 ,ריד ףיוא ןטרַאװ םיכאלמ (דוסב) ,למיה רעד יו ,עטוג ַא טסיב ,עבָאב ל מ י ר מ

 ןעגנַאגעגכרודַא (טייקיור רעקיניזמוא ןַא טימ טגניז) ,,!טיירג יז ,עבָאב ךיז טיירג
 וטסיב וװ ...ןריווװעגנָא םיא בָאה'כי ,םולח ןרעייט ַא טַאהעג בָאה'כ ,ןרעיוט עלַא
 ...םולש

 ,.?תורצ ערעזדנוא .ףיוא יירעד זיא א רעוו (ןרוגַיפ יד טכַארטַאב) !גייווש !צ ק ט חוש
 וי ..תרשמ ַא םיתרשמ ייב :ל מי ר מ
 ..?ייז ןענייז רעוו (טייז ַא ןיא קירעגײנ :עק טחוש
 ...ץעק ןענייז ,יד ןוא (ןֶא טזיױו ..ץֶל ַא זיא רעד :למיר מ
 (טנייוו רעצעמע) ...טשינ ןסייוו ..טלעוו רעד ףיוא ליוװ זיא יז :ע ק ט חו ש
 (םורַא עלַא ןטכַארטַאב) ..שש ..שש ..שש :ןרוגיפ
 !רעטמַאל רעד ףיוא ןעגנָאהעג ןעמ טָאה שמש םעד ..רעמ ךָאנ סייוךיא :ל מירמ
 ..טנֶעהּברַאפ רעייפ ןיא ...ןסירעג ,ןפרָאװעג ןעמ טָאה ןטַאט םעד ?ןסיו טסליו וד

 !עז !דרע יד בָארג) :ןיהַא ייג (עזיופ) רע טגיל ָאד ...טגיל רע יװ ,עז (טנייוו)
 יי יה ..טרעוו סע סָאװ !עז
 / +ןסױרַא טשינ יז ןעמ טריפ סָאװרַאפ :ע זָאל מ יי ה
 : | !טשינ יז טרִיר + ם ו לש
 יז ז לָאז ,;גנוריצ רעזדנוא ..לרעּפ ךענייז - ןרערט עריא !טשינ ריא טוט : ע ב ָא ב
 ..ןלייצרעד
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 ףרַאד ןעמ ,ןלייצרעד טשינ ףרַאד ןעמ (שי טענַאירַאמ ,קי טולבטלַאק :ןרוגיפ

 ...ןגייווש ףרַאד ןעמ ...רעסעב זיא ליטש ...ןדער טשינ

 יד ןיא ...האירב ענעמייל ַא טסיב ,הילת רעד וצ ןייג ..האופר עטוג ַא :ל מ י ר מ

 ..?סערַאמכ עצנַאג םערעוו יד טימ ,סערַאנ

 ןופ טָאג ?רעדניק ערעזדנוא רעביא רימ ןזָאל טלעוו ַא רַאפ סָאװ ןיא : ע ב ָא ב

 ..!ךיד םערַאברעד בקעי ןוא קחצי ,םהרבא

 ?טקוקעג ָאד ייז ןבָאה סָאװ ףיוא ...ןײלַא ןטּפשמ ןלעװ רעדניק :םול ש

 ..טקיטש ןעמ יװ ןוא טנערב ןעמ יו : ל מ י ר מ

 .ןעירש טשינ ףרַאד ןעמ ..ןגייוש ףרַאד ןעמ (שימטיר ,ןעמַאוצ :| רוגיפ

 ,..ליטש ..,ליטש ..,ליטש

 טריפעג עלַא ,קירטש טימ ןדנובעג טעקַאנ ןדיי עלַא .,ליטש ..ליטש : ל מ י ר מ

 טגיל עטַאט ןיימ ,םיתילט ןָא עלַא ןגיל ייז ,םיבורק עלַא ,קירב עצרַאװש ַא ךרוד

 !!תולאש עלַא טנקסּפעגּפָא ,תילט ַא ןָא

 דייר יד טימ זדנוא טגָאלשרעד יז ..:ףױא רעה ןטש רעצרַאװש : ע ק ט ח ו ש

 ,ןצנַאג ןיא

 טנערברַאפ ףצנַאט םײהַא טייג ...תורושב עטוג ליפ ױזַא ,סעינירַאב : ל מ י ר מ

 | ..!דעמ ןוא ןייו ןעקנירט רימָאל !טעטש קיצפופ טרעדנוה ייווצ

 ,ךעלגעווַאבמוא טייצ עצנַאג יד ןעיטש) ..!ליטש ..!ליטש ..!ליטש :+ן| ר ו גיי פ

 | (ןרעה

 ?ארוב רעד זיא ווו !בייוו סטחוש :ל מ י ר מ

 (עזיופ) !הרות-ןיד ַא וצ ןפור םיא ףרַאד ןעמ

 ?תודע יד ןענייז ווו ןוא

 ..!סעדייז ערעזדנוא !סעטַאט ערעזדנוא

 .?תודע יד ןענייז ווז (קרַאטש)

 ןופ םטיר ַא ןיא סָאזגנַאל טלדנַאװרַאפ טרעוו קיזמ עליטש ,טכיל יד טלקנוט סעו

 קידנצנַאט ךעלעמַאּפ ןדנױושרַאפ ,ןרוגיפ-ןטענָאירַאמ יד רעכלעוו רעטנוא ,רעצלאוו

 (ןגיוװע ןוא ןקוק עלַא .רעטסנעּפשעג יו קידנבעווש ,פערט יד ףיוא

 ג נג ַא ה ר ָא פ

 רעטַאעט ןייז טנָאמ ץרּפ .ל .י

 עי 2

 זדנוא ןופ רעגנוי ןעוועג זיא ץרּפ .ל .י רעבָא .גנוי ןעוועג עלַא ןענעז רי
 ןביוה םעד ןעיוב ןכעלדימרעדמוא ןייז טימ ןוא ןביולג ןייז טימ גנוי ;עלַא 48

 ,טייקנייש רעשידיי ןופ םערוט

 יו ןעגנולקעג רימ רַאפ ץרּפ ןעמָאנ רעד טָאה ןרָאי עטסירפ עניימ ןיא ןיוש
 ןיא ןבילברַאפ ןענעז ,עדנע ןייז זיב ,ןרָאי עקידרעטייוו יד ךיוא ןוא עדנעגעל ַא

 ןיא בָאה ךיא סָאװ הנתמ עטסנעש יד יװ ,םולח רערַאברעדנוװ ַא יװ ןורכז ןיימ
 .ןעמוקַאב ןבעל ןיימ
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 ןופ ,ןצרּפ ןגעוו .ןלייצרעד ןוא ןדער ,ןביירש וצ רעווש ץלַא ְךָאנ רימ זיא סע

 זיא דליב סעצרפ .טליּפשעג קרעוו .ענייז ןוא טנרעלעג ליפוזַא בָאה ךיא ןכלעוו
 םיא ןגעו ךעלגעמ טשינ זיא סע ןוא ;ןלַארטש ןופ טבעוועג יװ ןבילברַאפ רימ רַאּפ
 -סיוא ןענעק םיא טלָאװעג טלָאװ ךיא .רעטרעוו עטלַאק ,עקידעכָאװ טימ ןדער וצ

 ןכירטש ןוא ןברַאפ רָאּפ ַא טימ שטָאכ ןלָאמ
 ןעגנַאפעג יװ ךיילג זיא ןעמ ןכלעוו ןופ טלַאטשעג-ץרּפ םניא עטשרע סָאד

 עטכידעג רעטנוא .,עקידנלַארטשיןירג ,עסיורג :ןגיוא-ץרּפ יד ןעוועג ןענעז ,ןרָאװעג

 ןיורק רענרעבליז ַא רעטנוא ,ןרעטש רעכעלטנגוי ,רעגולק ַא .ןעמערב עשינדמל

 .ןכירטש עשיצירפ ,עצלָאטש .טימ םינפ טצינשעג-שיסַאלק ַא .רָאה עקידעבעל ןופ
 ךימ טָאה סָאװ ורמוא םעד ךיז ןיא טָאהעג טָאה טלַאטשעג עשיצירּפ עצנַאג סָאד

 .בײל ַא ןָא טנָאמרעד
 ,ךַארּפש .עטױעמַאהעגסיוא- ךעלטייד ןייז ןוא םיטש עקידנלַאנק יוװ ,עקרַאטש ןייז

  .לַאטעמ יװ ןעגנולקעג טָאװ

 סע יװ קורדנייא םעד טַאהעג ןעמ טָאה ,טעדער עשימרוטש ענייז קידנרעה |

 ...םיוב רעטמַאלפעצ ַא יו ןעזעגסיוא לָאמלייט טָאה רע .טלַאשעג טלָאװ

 זיא ןיימ רעד רעבָא ;עגרַאק ,עטקַאהעגּפָא ,ןזַארפ יד ,ןדער ןייז ןופ ליטס רעד

 .שימַאניד ןוא טסעפ ץַאז רעד ,ךעלטייד ןוא רָאלק קידנעטש ןעוועג
 ןעוו ,טלָאמעד רָאנ טקרעמַאב ךיז ןבָאה ןצרּפ ייב ןטנעמָאמ עשיריל ,עקיור יד

 .טרירעג סּרעדנוזַאב סעפע ןופ ןעוועג זיא רע

 לביימש ןייז ןוא ;טּפָא רע טָאה טלכיימשעג רעבָא ,טכַאלעג ןטלעז טָאה ץרּפ

 8 8 ,יטקירדעגסיוא סעּפע קידנעטש טָאה

 ןייז ןוא לוק ןייז טרעהעג ,טרעהעג ןצרּפ .בָאה ךיא ןעזעג ןצרּפ כָאה ךיא |

 טימ גָארט ךיא סָאװ גנוריצ עטסנעש יד יוװ רימ רַאפ ןבילברַאפ זיא סָאװ ,טרָאװ
 ןענעייל ,טניירפ עטנעָאנ ןוא רעלטסניק עגנוי ,זדנוא רַאפ טפָא טגעלפ ץרּפ ,ץלָאטש

 ענייז טריטערפרעטניא ןוא ץרפ טָאה טנעיילעג .קרעװ ענייז ןופ ןטנעמגַארפ
 .חסונ ןלַארטַאעט םענעגייא ןייז קידנפַאש ,ןכַאז

 ,רעלטסגיק- עניב .רימ .ךעלסעגרַאּפמוא "טייק ענעדלָאג , ןייז טנעיילעג טָאה ץרּפ

 טפושיכרַאפ יו ןבילבעג ןענעז .ירעטַאעט ןשיליוּפ ,ןטסנרע םעד ףיוא ענעגיוצרעד

 ,טפַארק ןוא סָאטַאּפ ןייז ןופ
 זדנוא טָאה רע ןעוו ;גנורעטסייגַאב ןוא רעייפ סעצרּפ ןלעטשוצרָאּפ ךיז רעווש = |
 טלָאװעג טָאה רע ןעוו ;עיזיווד רעטַאעט ןייז ,ןטלַאטשעג עשיטַאמַארד ענייז טרעלקרעד

 ,ןלָאבמיס ענייז ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןריפניירַא זדָנוא
 ךימ רע טָאה ,קרעוו ענייז ןופ ןלָאװ עניימ טרעלקרעד רימ טָאה ץרּפ ןעוו ||

 טָאה ץרּפ .ןעז ןשירעלטסניק ןייז ןופ תודוס יד ןייטשרַאפ ןוא ןעמענפיוא טנרעלעג

 לָאז ןָאט רעד ;ךעלריטַאנ ,ןפילשעג ןייז לָאז .רעטַאעט ןיא טרָאװ סָאד זַא ,טלָאװעג

 טָאה רער .ןעגנוזעגסיוא ןרעוו לָאז ךַארּפש עשידיי יד ,םטיר ַא ןוא רילָאק ַא ןבָאה
 .ןדרָאקַא עיינ טלָאװעג

 עקיצילב רעקילדנעצ | טימ ןפרָאװַאב ץרּמ זדנוא טָאה ןבָארּפ- רעטַאעט יד ףיוא
 |  .ןעגנוקעלּפטנַא עיינ זדנוא רַאפ ,ענעגייא ןוא ןעקנַאדעג

 ,טייקטושּפ טכוזעג ץרּפ טָאה עניב רעד ףיוא ןּפיט עכעלמיטסקלָאפ ענייז ןיא

 ,עשיטסימ ענייז ןיא ןעוו טלָאמעד ,עיזַאטנַאפ-סקלָאפ רעד ןוֿפ ץייר םעד ןוא
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 ענרעדָאמ יד :שרעדנַא סעּפע טלָאװעג סיוכרוד רע טָאה ןטלַאטשעג עשילָאבמיס
 ,שידיי ףיט ייברעד ןוא טריזיליטס ,גנוסַאפפיוא

 לייוו ,גנודליב- רעטַאעט טימ ןשטנעמ עגנוי טכוזעג ,טכיל טימ יו טָאה ץרּפ
 ןופ טמסרַאפ יוװ ןיוש ןענעז -- ןגָאז רע טגעלפ -- רעליּפשיוש עלענָאיסעפָאדּפ
 ,ןיטור רעטכעלש רעד

 .יורטוצ סעצרּפ וצ לסילש רעד ןעוועג זיא תומימת ןוא טנעלַאט

 ,עיצידורע-רעטַאעט עשיטערָאעט ןייק טגָאמרַאפ טשינ רשפא טָאה ץרּפ ,ל .
 רָאסישזער-רעטַאעט רעטינעג רעדעי טשינ סָאװ ,סָאד טגָאמרַאפ רעבָא טָאה רע
 -טסניק רעקידוװעעז-טייוו ןייז ,לגילפ-ץרפ יד ;ןגָארטוצנײרַא חוכב ןעוועג טלָאװ
 זדנוא טָאה סָאװ ,רעפסָאמטַא עקידבוט"-םוי יד ,הגרדמ עכיוה ןייז ,קילב רעשירעל
 יה .טלעוו רענעביוהרעד ַא ןיא ןגָארטרַאפ

 ,טייקנייש-סקלָאפ רעשידיי וצ עביל עשיטַאנַאפ ַא טרעדָאפעג זדנוא ןופ טָאה ץרּפ
 ןעוװעג ךָאנ רימ רַאפ זיא סָאװ ,ליטס ןוא טסייג ןשידיי ןלעודיווידניא םעד וצ
 טרָאװ סָאד זַא קידנביולג ,רעטַאעט ןיא ןעז וצ קרעװ ענייז טמולחעג טָאה רע .יינ
 ,קלָאפ םוצ רעקרַאטש ןוא רעטיירב טכיירגרעד ,עניב רעד ןופ

 זדנוא רַאפ ןרָאװעג זיא ,רעלטסניק-עניב םוצ גנויצַאב רעטסנרע סעצרּפ טיול
 תוחילש יד יו ,רענעלק טשינ רשפא זיא רעבעגרעביא םעד ןופ תוחילש יד זַא ,רָאלק
 .טרָאװ ןייז םיא ךרוד טקיש סָאװ ,גרוטַאמַארד םעד ןופ

 ,קידנטלַאה ,ימ רעשירעלטסניק ןוא טייצ ןייז ןופ ךס ַא ןעקנָאשעג רימ טָאה ץרּפ

 עשינעצס ענייז ןרעּפרעקרַאפ ןוא ןפַאש וצ ןייז קיעפ טעװ עכלעוו ,יד ןיב ךיא זַא
 רימ רַאפ ןכירשעגסיוא קיטנעהנגייא ,לָאמנייא טשינ טָאה רע .ןטלַאטשעג-ןעיורפ
 .ןעגנוזײװנָא עטכוזעגסיוא ,עקיטרַאנגייא ענייז טימ ןלָאר יז

 טקוקעגניירַא ךימ ךיא בָאה ,ןרָאװעג רעפייר ןוא ךעטלע ןיב ךיא ןעוו רעטעּפש
 ןענַאטשרַאפ רעמ ץלַא ןוא .טרָאװ ןדעי ןיא ,תוא ןייז ןדעי ןיִא ,טכַארטעגנײרַא ןוא
 /  ןליצ עשירעלטסניק סעצרּפ

 יד ןוא קורדסיוא ןקיטכיר םעד ןנעגרעביא ןלַארטַאעט םעד טכוזעג טָאה רע
 ,רעטַאעט ןשידי םניא ןעגנערבניירַא טלָאװעג טָאה רע .גנוגעווַאב עקירעהעג
 .טייקכעלרעניא ןוא טייקניד ,טייקלדייא ,קיטעטסע

 -רַאֿפ ןעיור ךָאנ ןקיטלָאמעד םניא ןעניפעג טנָאקעג טשינ רע טָאה ץלַא סָאד
 . .רעטַאעט ןשידיי ןטזָאלרָאװ

 עצנַאג ןיימ ,רעביירש ןוא רעלָאמ ןשיווצ טגנערברַאפ ןטטסײממַא בָאה ךיא = |
 -ַארד יד טנעקעג טלָאמעד ןיוש בָאה ךיא .רעטַאעט ןוא טסנוק ןעוועג זיא טלעוו
 -פיוא ןבָאה ,ןעמעָאּפ עשיטַאמַארד סעצרּפ רעבָא ,רוטַארעטיל-טלעוֶו עשיגרוטַאמ
 ןבילברַאפ .ןזעוו ןיימ ןיא טילגעג ןבָאה סָאװ ,ןעקנופ עקיבייא יד רימ ןיא טקעוועג
 טימ בָאה ךיא .םַאטש ןצנַאג ןיימ ןוא םייה רעמורפ ןיימ ןופ ,רוד ןטלַא ןיימ ןופ
 גנולגיּפשּפָא עלַאינעג יד קרעוװו עשילָאבמיס ס'צרּפ ןיא ןעזרעד עיציאוטניא ןיימ
 עטרעטסײגַאב ַא יו ,קנעדעג ךיא ןוא .ןטרעװ עשידיי עסיורג ערעזדנוא ןופ
 .םורַא םעד ןופ ןעגנוצַאשּפָא יד קידנרעה ,ןטילעג טושּפ ךיא בָאה ,קרעוו סעצרּפ ןופ

 רַאפ קרעװ עשיטַאמַארד סעצרּפ ןטלַאהעג ןבָאה רעקיטירק עשידיי לייט
 רעמכָאנ .עטגָאזרעד טשינ ןוא עלַארטַאעט גונעג טשינ ,עשינעצכ גונעג טשינ
 ןעװעג טשינ זיא ייז .ןטסיטרַא עלענָאיסעּפָארּפ ,עטלַא יד טריקיטירק ןצרּפ ןבָאה
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 זיא ייז רַאפ ןגָאלַאיד יד ןיא סעזיוּפ יד ,"ךעלעטניּפ, סעצרּפ ךעלדנעטשרַאפ
 ,עליטש יד דמערפ .עשיטסימ ןוא עשילָאבמיס-שירָאגעלַא סָאד דמערפ ןעוועג
 .עניב רעד ףיוא גנובעלרעביא עטערקסיד

 .ןעגנערבוצסיורַא סָאד ןעלטימ עשירעלטסניק יד טַאהעג טשינ ךָאנ ןבָאה ייז
 ןשידיי ןיא ןעוועג יורפ ןייז ןוא ןצרּפ טימ ןיב ךִיא ןעוו ,טנװָא ןַא קנעדעג ךיא

 .."טנערב סע, :רעטקַאניא סעצרּפ ןרָאװעג טליּפשעג זיא סע וװ ,רעטַאעט

 טושּפ טָאה ןעמ .עטרעצרַאפ ןוא ענעגיוושרַאפ רעטַאעט ןיא ןסעזעג ןענעז רימ

 רעבָא ןכַאל טלָאװעג ךיז טָאה סע .ןענעקרעד רעטקַאנײא סעצרּפ טנָאקעג טשינ

 ןענייוו רעמ ךָאנ
 ןטשרע םוצ ןצרּפ קידנעעז ןהעש עכעלנייּפ טבעלעגרעביא טלָאמעד בָאה ךיא

 ןַא ץרּפ .רעטרעװ ןָא רעטַאעט סָאד ןזָאלרַאפ ןבָאה רימ .ןגָאלשרעד ױזַא לָאמ
 םיטש רעטַאמ ַא טימ ,ךיז ןענעגעזעג םייב טָאה רעטמעשרַאפ ןוא רענעשַאלעגסיײא

 ;טגָאזעג
 ןעמ יװ ןרָאװעג טגָאזעג טשינ זיא טרָאװ ןייא ןייק ...טנעמָאמ ןייא ןייק --

 | ..רעטַאעט ןייק טשינ ןבָאה רימ ..,ףרַאד
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 "נייא סעצרּפ טיירגעג טָאה ןעמ וװ ,ןַאמרעה דוד טימ ןבָארּפ-רעטַאעט יד וצ
 זיא ץרּפ ןעװעג דנועװנָא ץרּפ .ל .י קידנעטש טעמכ זיא "ןגרָאמירפ,, רעטקַא
 ןענעז ןָאט ןשלַאפ ַא בילוצ .סנַאינ ןדעי ,ןָאט ןדעי ףיוא ןעלדניפמע רעייז ןעוועג

 טנעמָאמ ַא ןיא .ןעמַארד יד ןיא ?סעמַארד, ןעמוקעגרָאפ ןבָארּפ יד ףיוא טּפָא
 םעד זַא ,הקבר לקינייא םעד טלייצרעד "ןגרָאמירפ,, ןופ עדייז רעטלַא רעד ןעוו
 יד .תושלח ןיִא ןלַאפקעװַא לדיימ סָאד ףרַאד ,הנותח טנייה טָאה ןוז סריבג

 לָאז יז ריא טעב ,ןהקבר וצ טדער עכַאװש-קיטסייג יד ,האל רעטסעווש ערעגניי
 ןעמ,, =- :ןרעפטנע ףרַאד הקבר .ןבָארגַאב יז ןעמ טעוװ טשינ ביוא ,ןגיוא יד ןענעפע
 | - ..."ןבָארגַאב ןיוש ךימ טָאה

 ענייא ןייק לייוו ,ךשוח ןָאטעג ךיז טָאה "ןבָארגַאב,, :טרָאװ םענייא םעד בילוצ
 ןבעגרעביא קירעהעג יו טנעמָאמ םעד טנָאקעג טשינ טָאה סנירעליש עגנוי יד ןופ
 ,ןליּפשסיױא טרָאװ סָאד ןוא

 ץרּפ "ןבָארגַאב,, טרָאװ ןכעלקילגמוא םעד ייב זיא עבָארּפ רעטייווצ רעד ףיוא
 | ןגירשעגסיוא ןוא ריא וצ ןפָאלעגוצ

 ..ביל טָאה ריא ןכלעוו ..ןתח רענעגייא רעייא זַא ...רָאפ ךייא טלעטש -- |

 .טליפעג ריא טלָאװ סָאװ ...רערעדנַא ןַא טימ הנותח טָאה ןוא ..,ךייא טזָאלרַאפ

 ?טדערעג טלָאמעד ריא טלָאװ ױזַא יו
 :טלמַאטשעגסױרַא עטרעטיצרַאפ ַא טָאה לדיימ סָאד

 ַא ןיא ..הלילח ..ןגָאזסױרַא טנָאק ריא ...ױזַא טשינ טדער ...ץרּפ רעה ---
 .יהעש רעטכעלש

 ..ןליּפש ןוא ןדער ןעמ ףרַאד ...טגָאזעג טציא סע טָאה ריא יוװ .,.!ױזַא טָא --
 .טכַאלעצ ךיז קיצרַאה ןוא ,ןָאטעג גָאז ַא קיטסַאה ןוא טסעפ ץרּפ טָאה --
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 ץרפ .ל .י סָאװ ,גנושױטנַא ערעטיב יד ןלעטשרָאפ טשינ ךיז ןָאק רענייק
 שירעלטסניק שידיי ַא רַאפ טעברַא רעקירָאיגנַאל ןייז ןיא טבעלעגרעביא טָאה
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 ןופ וויטָאמ רעשיגַארט רעד ןעוועג זיא רעטַאעט ַא רַאפ ףמַאק רעד טָא .רעטַאעט

 ןיא רעטַאעט ַא טלָאװעג ןוא .עניב רעד רַאפ ןבירשעג ךס ַא טָאה רע .ןבעל ןייז

 .ערעדנַא ןופ קרעװ יד ךיוא יו ,קרעו ענייז ןרעוו טליּפשעג ןלָאז סע ןכלעוו

 םורַא עלַא טָאה ןוא ,ןפַאש רעטַאעט ַאזַא טעוו רע זַא ,רעכיז ןעוועג זיא ץרּפ

 .עעדיא רעד רַאפ טרעטסײגַאב ןוא טריריּפסניא ךיז

 ַא טעדנירגעג ךיז טָאה ,וויטַאיציניא סעצרּפ טימ ןעוו טייצ ַא ןעוועג זיא סע

 ןענעז סע עכלעוו ןשיוצ ,רעוט ןוא רעביירש ענעעזעגנָא ןופ טּפַאשלעזעג-רעטַאעט

 ,רעטייוו .א ,ָאזעניד בקעי ,גרעבמָאנ .ד .ה ,ןעזייר םהרבא ,יקס-נַא .ש ,שַא .ש :ןעוועג

 .ערעדנַא ןוא ינודקומ ר"ד

 עשידיי רעװעשרַאװ .יד ןופ ןעמענ| עקידסוחי ךס ַא ןעוועג ךיוא ןענעז סע

 .רעוט-ללכ ןוא ןטַאנעצעמ
 יד .ןופ דנָאפ ןסיורג םעד ןעמוקַאב וצ , ,גרוברעטעפ ןייק ןרָאפעג .זיא ןיילַא ץרּפ

 ןייק ןרָאפעג קעװצ םעד בילוצ זיא שא םולש ,ןטַאנגַאמ עשידיי רעגרוברעטעפ

 גרוטַאמַארד ,המשנ ןוא ץרַאה טימ ןצרּפ רענעבעגעגרעביא ,רעלעבָאנ רעד ךיוא ,עגיר

 -רעטַאעט רעד רַאפ ןעלטימ טלמַאועג ןוא ןרָאּפעגמורַא גנַאל טייצ ַא זיא רעטייוו .א

 ,טפַאשלעזעג

 ןטלַאק םעד ןופ ןשעל טזומעג ךיז לאמ סָאד ףיוא םַאלפ סעצרּפ טָאה רעדייל

 סָאד ךיוא .ןענָארַאב עשיסור-שידיי עטרילימיסַא יד ןופ ןזָאלבעג טָאה סָאװ טניוו

 ,ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ טשינ םולח טעצרּפ זיא לָאמ
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 -סיוא ןייז ןפַאש וצ ןעגנונעּפָאה ענייז ןריולרַאפ טשינ טָאה ץרּפ .ל .י רעבָא
 | | | ,רעטַאעט סָאד ,קרעװ טמולחעג

 רע עכלעוו ןגעוו רענעלּפ-רעטַאעט עיינ טַאהעג רעדיוו ץרּפ טָאה טייצ ַא ךָאנ
 טָאה רעדיו ערב ןוא חוכ םעינ ַא טימ טדערעג ןוא ,טלייצרעד ליפ רימ טָאה
 סעצרּפ זיא רעדיװ .רעלטסניק ןוא רעמױרט-רעטַאעט טימ טלגנירעגמורַא ךיז רע
 .  .ָאידוטס-רעטַאעט ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ בוטש

 יד ,ןסילוק יד יװ שיט-ביירש ןייז ;,עניב ַא יװ טנכײצַאב ץרּפ טָאה שיט םעד
 רעד ןופ שילָאּפ םעד רעדָא טנורגרעטניח םעד יו רעמיצ סנַאיצול ןוז ןייז ןופ ריט

 רָאפ ךיז טלעטש רע יו ןזײװגָא ןוא ןרעלקפיוא ץרּפ רימ טגעלפ ןהעש עצנַאג .לוש
 | ,גנוריפפיוא יד

 זיא סָאװ ,ןָאזעניד בקעי טניירפ-ץרּפ רעטלַא רעקידנעלכיימש-שירעדניק רעד
 ַאזַא ןיא לָאמלײט זיא ,ןסָאריּפַאּפ ןצרּפ רַאפ טכַאמעג ןוא לקניװ ַא ןיא ןסעועג
 -ָאקעד ַא ןיא רעדָא עסעיּפ סעצרּפ ןופ דלעה ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ טנעמָאמ
 ,זרושב רעטוג ַא טימ ןעמוקעגניײרַא טּפָא זיא ;ַאנעלעה םַאדַאמ ,יורפ סעצרפ .טיצַאר
 רעד רַאפ ןסַָאּפ טוג טעװ סָאװ ,ךוט שיקרעט טלַא ןַא ,סעּפע ןענופעג טָאה יז זַא
 ןענופעג יז 'טָאה רעטייוו ָאד ,ּפיט ןרעדנַא ןַא רַאפ רעדָא "הרובק ךָאנ,, ןופ "עמומ
 | ."םעדיוב רעשטשָאמַאז/, ןּופ ךָאנ טיזיווקער רעדנַא ןַא

 רעד זיא לָאמ סעדעי .ריט רעד ייב ןעגנילק וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה ןעמ
 טָא .ןַאּפש ןכעלטנגוי ןייז טימ ןענעפע ןפָאלעג ןילַא ץרּפ רעדָא ,ןָאזעניד רעטלַא

 א ןופ טקעיָארּפ ןטנכייצעגפיוא ןַא טימ רעלָאמ רענעי רעדָא ,רעד ןעמוקעג זיא
 ;:טקיצטנַא זיא ץרּפ ,טכַארטַאב ןעמ ,טדער ןעמ ,עיצַארָאקעד
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 רעד רעביא טסעפ טייג רע .םיטש ןייז טקַאנק -- ...טלָאװעג ךיא בָאה סָאד --
 טימ טליפעגנָא טרעוו זיוה עצנַאג סָאד .רעגייז םייב לטייק ענעדלָאג סָאד טּפוצ ,בוטש

 ענימ טשינ .טלעוו רעד ףיוא עטסכעלקילג יד ןיב ךיא זַא ןיימ'כ .טפול-רעטַאעט
 רעד ףױא ןרָאסישזער עניימ טשינ ,לוש רעשיטַאמַארד רעד ןיא ןרָאסעּפָארּפ

 .תובהלתה עשירעפעש ַאזַא ןבעג טנָאקעג טשינ רימ ןבָאה עניב רעשיליופ

 -ץרּפ רעסיורג רעד .,ןַאמרעה דוד רָאסישזער רעד טמוק'ס ,רעדיוו טגנילק ןעמ
 רעד ןופ רעליש ַא טפַארק, עשיטסיטרַא עיינ ַא ןריפ וצ טגנערב רע ,דיסח
 רעד טעװ רשפא ,ןגיא יד ףיוא ןצנַאלג ןצרפ .לוש רעשיטַאמַארד רעשיליוּפ
 ןופ רעויילסיוא רעד ןייז רעד טעוװו רשפא ,למיה:-רעטַאעט ןשידיי ןפיוא ןטכיילפיוא

 | ,תולג-רעטַאעט םעד

 טגָאז ..ערעייא זיא טלעוװ יד ..גנוי טנעז ריא -- ץרּפ טגָאז ...ןַאמרעגנוי --
 ...ריא טנעק סָאװ ...סעּפע

 טָאה רע ,טסיטרַא ןַא יו ןעזעגסיוא טשינ ןפוא םושב טָאה ןַאמרעגנוי רעד

 .יבר ַא יװ ןעזעגסיוא ןגיוא עניימ ןיא רעכיג

 ;טסיירד טשינ טגָאז ןַאמרעגנוי רעד ,טרַאװ ןעמ ,ליטש טרעוו סע

 | ,"ריל גינעק,, ןגָאז ןָאק'כ --

 .ץץרפ טגערפ =- ...ךָאנ סָאוװ ---|

 יי טייק רענעדלָאג, רעד ןופ המלש 'ר --|

 ,סַאב ןקירעדינ ןייז טימ ןעמורב ןָא טביוה ןַאמרעגנוי רעד ןוא

 רעד ןופ המלש 'ר זיא רעבָא רַאפרעד .שידיי ןעוועג אקווד זיא "ריל גינעק,, ןייז

 ,שייוג אקווד ןעוועג ?טייק רעגעדלָאג.

 טשינ ..שיױג זיא'ס -- ןגירשעג ץרּפ טָאה -- ..שידיי רעמ ...שידיי --
 ..שעירדיי

 ןעזרעד םיא ןיא טָאה רע לייוו ,ןדירפוצ ןוא טבעלעגפיוא ןעוועג ץרּפ זיא ךָאד
 ,טנַאלַאט-רעטַאעט ַא

 עכעלטע ליוו רע זַא ,טיורטרַאפ רימ ץרּפ טָאה ןבעל ןייז ןופ רָאי ןטצעל םניא

 רעשיטַאמַארד ַא ןיא ןטעברַארעביא ןטכישעג עּכעלמיטסקלָאפ ןוא עשידיסח ענייז ןופ

 ןזיװַאב טשינ ןיוש סָאד רע טָאה רעדייל ,םרָאמ
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 ץרַאה ןייז ,טייצ ןייז ןעמונעגוצ ןבָאה ,ןייּפ עשידיי יד סרעדנוזַאב ןוא המחלמ יד

 ןבעל ןייז -- ךיוא ךיג ןוא

 ןופ ןטלפייווצרַאפ ַא ,םענעגָאלשעגרעדינ ַא ןעזעג ןצרּפ געט יד ןיא בָאה ךיא

 ,ןגָארטוצרעביא חוכ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע .קילגמוא ןשידיי ןסיורג םעד

 .דניק ןשידיי םענופ טנלע םעד ןטסנײממַא

* * 8 1 
 ג

 ןיינ ַא ,רעטאעט ןגעװו טדערעג טשינ ןיוש טָאה רע

 ,רעדניק עטגָאלּפעג ,עזָאלמײה יד ןגעו טדערעג ןוא טכַארטעג רָאנ טָאה רע

 ,ןפלעה וצ ייז ױזַא יו
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 ,טרָא ןקידיל םעד רַאפ רעדיו רימ ןעייטש ;רָאי קיצרעפ עצנַאג ךָאנ ,טנייה
 -רעטַאעט ןשידיי םענעגייא םעד רַאפ ,טיײקיטליגכיילג רעקימורַא רענעגייא רעד ןיא
 ,טגלָאטרַאפ ןבעל עצנַאג סָאד ןצרּפ טָאה רעכלעוו ,תולד

 ,רעטַאעט שידייו ַא ןעיוב וצ יענעדנווושרַאפ יד ןופ ןבילברַאפ ןענעז עטלייצעג
 | .,טסיײיגיץרּפ ןיא

 רעשטייטסיוא רעפיט ןייז ,טרָאװ ססעצרּפ ןיאי { רעטבילרַאפ רעד קעװַא זיא סע
 ערעייז .סָאװ ,רעטיר .עקיבױלג ,עליטש ערעדנַא קעװַא ןענעז סע .ןַאמרעה דוד
 ,ןעגנולקעגכרוד טשינ לָאמנייק ןבָאה ןעמענ

 ענעדישרַאפ ןיא ,ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ,ןרָאי עלַא יד רַאפ ןווװרּפ עניימ ךיוא
 -טסניק ןיימ ךוא ליִצ ןיימ וצ טריפרעד ןבָאה ,ןעמרָאפ ענעדישרַאפ ןיא ןוא ,ןזַאפ
 ןצרּפ בוח ןשירעל

 ןופ ןענעז ,םרעטקַאניא עלַארעמַאק ענייז ןוא ןעמַארד עשילָאבמיס טעצרּפ

 עטסעב ןוא עטסוװַאב ערעזדנוא ךרוד ,ןליוּפ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא טייצ-וצ-טייצ
 עטמירַאב יד ךיוא ,וָאקרוט סַאנָאי ,ווָאקרוט טנומגיז יו ןרעסישזער ענרעדָאמ
 טמעטָאעג טָאה ?לצזַאזַא רעטַאעט- טסנוק-ןיילק סָאד וליפַא ןוא ,עּפורט רענליוו
 ,טרָאװ ןשינעצס סעצרּפ רַאפ טלוק םעד טימ

 / ץרעה ןפַאש ןשידיי ןופ רעגערט ןוא רעטסיימ עתמא יד ןופ רענייא ךיוא
 זיב ,טלעװ רעשידיי רעצנַאג רעד רעביא ןוגינ-ץרּפ םעד סיוא טגניז ,דרַאבסָארג
 טנָאקעג טלָאװ ,רעטַאעט-ץרּפ ןשירעלטסניק ,ןשידיי ,ןקיביײא ןַא ןעיוב רעבָא ,טנייה
 ,קלָאפ ןצנַאג םנופ ןליו רעקיטכעמ רעד ןוא ,ןסיוועג סָאד רָאנ

 ןטייו םעד ןיא קעװַא ךיוא ןיוש ןעייג רערערַאפ עיירט ןוא םידימלת סעצרּפ
 רעגנַאל רעד רַאפ רימ ןבָאה יצ ,טרָאד ןגערפ ץרּפ ודנוא טעװ ןוא .םיא וצ געוו
 ןוא ,ּפעק יד ןזָאלּפָארַא רימ ןלעװ ,רעטַאעט שידיי קידריװ ַא טלעטשעגפיוא טייֵצ
 ,ןגייווש

  ןעניפעג טשינ רימ ןלעװ ףיורעד רעפטנע ןייק לייוו

 י | 14
 רעדליב ןצפופ ןיא לקיצ רעשיטַאמַארד -- למירמ :רעכיב יד ןופ
 ,1955 ןוא 1959 זירַאּפ ,ךַאנַאמלַא ןוא
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 -ינַאמ יד .ןשטנעמ ןופ ןעייר עקירעיורט ךיז ןעיצ ןסַאג רעװעשרַאװ יד רעבי |
 -תבש יד טימ ,םידגב ענעסירעגּפָא ןיא ןדיי ןעייג סע ,גירק ןופ עיצַאטסעפ א

 -קעּפ טנעה יד ןיא ןוא סעציילּפ יד ףיוא ןטלַאה ןוא ּפעק יד ףיוא ךעלטיה
 -ייא ךיז טָאה ָאד .רעכעלייל ןיא ןדנובעגנייא קַאּפ-טנַאװעגטעב עטנַאקַאב סָאד .ךעל

 ענעדייז סענעדיי רעד ןוא שובלמ-תבש ןייז קַאּפ ןייז ןיא טגָארט ןוא ןסעגרַאפ רענ
 רעד ןיא טלַאה דיי רערעדנַא ןַא ,לטייש עיינ סָאד סױרַא טקוק קַאּפ ןופ ןוא ,דיילק
 טָאה סָאד --- םערָא ןרעטנוא רוזחמ ַא טימ ,ענרעבליז ,ךעלרעטכייל-תבש ייווצ טנַאה
 ףוטש ןופ ןעװעטַארסױרַא ןעק רע סָאװ ,סנגעמרַאפ עסיורג סָאד זיא טניימעג רע
 יז ןופ לייט ַא .סעטַאט יד ייב ןעייג ךעלגניי ערעטלע יד .םיא טגָאירַאפ ןעמ ןעוו

 ײװצ ַא ,ןעמונעגסױרַא למערק ןופ רעדעל לטניב ַא :ךעלקעּפ ןגָארט טימ ןפלעה

 ,םישרדמ ,תורמג עסיורג יד ןגָארט ייז ןופ עטסרעמ יד רעבָא .הרוחס ךעלקיטש
 לעפַאב רעד ןעוו ,ןעמונעגסיױרַא קנַארש-םירפס סגטַאט ןופ ןבָאה יז סָאװ ,םישמוח
 טָאה שינעלייא ןופ ןוא ןזָאלרַאפ וצ לטעטש סָאד העש ייווצ ןיא ןרָאװעג ןבעגעג זיא

 ןטלַאה ,סעמַאמ יד טימ ןעייג רעדניק ערעגניי יד .,ןּפַאכ וצ סָאװ טסווועג טשינ ןעמ

 רָאי ןיא טריטויבעד .1880 רָאי ןיא ענטוק ןיא ןרָאװעג ןרױבעג זיא ׂשֵא םולׂש

 טָאה ץרפ .ל .י .עשרַאוװו ןייק ןעמוקעג לָאמ עטשרע סָאד רָאי ןבלעז ןיא ןוא 0

 1915 רָאי ןיא טױט ס'צרפ ךָאנ .טקעדטנַא טנעלַאט ןסױרג סישַא רעטשרע רעד

 ןטפ רעטניורקעג רעד ןעוועג -- 1957 רָאי ןיא הריטפ רענעגייא ןייז זיב ,שַא זיא

 רעקנילדנעצ .טלעוו רעד ייב ױזַא ןוא קלָאפ ןייז ייב ױזַא .שידיי ןיא רוטַארעטיל רעד

 טכעלטנפערַאּפ רע טָאה ןעגנולייצרעד רעטרעדנוה ,סעמַארד רעקנילדנעצ ,ןענַאמָאר

 ןענייז ענייז קרעוו רעקנילדנעצ .רעכיב ץוט ירד ַא ןוא ןטפירשטייצ ,ןעגנוטייצ ןיא

 ,שינַאֿפש ,תירבע ,שילגנע רקיעב -- תונושל ערערעמ ןיא ןרָאװעק .טצעזעגרעביא

 םעד זיב עשרַאוװ ןיא טניוװועג ןסייררעביא עניילק טימ טָאה שַא .שיסור ,שיזיוצנַארפ

 -רעניױוװ יד ןטיבעג טּפָא טָאה רע .1926-1924 ןרָאי יד ןיא רעדיוו ןוא -- 1914 רָאי

 רע זיא ןברָאטשעג .ביבא לת ,ָאדנָאל ,סעלעשזדנַא סָאל ,קרָאי וינ ,ןזירַאּפ -- רעט

 ,טרפב עשרַאוו-שידיי ןוא ללכב ןלױּפ-ששידיי טימ ןדנובעג ףיט שטָאכ .ןָאדנָאל ןיא

 רעוועשרַאװ יד זיא -- *עשרַאװ, ךיז טפור קרעווטּפיױה ענייז ןופ סנייא שטָאכ ןוא

 טנזיוטנעצ אמתסמ -- יד ןיא טסַאג רעטּפָא וצ ַא טשינ טפַאשקלָאּפ ןוא טפַאשדנַאל

 טגעווַאב יירפ -- רעטסיײימ-טרָאװ סלַא -- ךיז טָאּה רע .קרעוו ענייז ןופ ןטיד-ךוב

 .קלָאפ טלעוו ןעידיי ןקיבייא ןזפ ןטייו ןוא ןטייצ עלַא ןיא
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 םַא רָאנ .עקידנגיוז יד ןגָארט סעמַאמ יד ןפלעה ייז רעדָא ,ןצרעש יד ייב ןָא ךיז
 וליפא ןוא עקירעי-טכַא יד ןוא עקירעי-ןעצ יד .ךעלדיימ יד שיגרענע ןענייז ןטסרעמ
 -יא ייז ןטלַאה ,עקידנגיוז עקישטניילק יד ןופ סרעטומ יד ןענייז ייז .עקירעיזןביז יד
 ןעגניז ייז סָאװ ,ךעלדיל עשידיי טימ ןייוועג רעייז ןייא ןליטש ןוא געוו ןצנַאג ןרעב

 ,געוו ןרעביא ייז

 ,רעטלַא ןַא זיא סָאד .רעשיפ םייח ךיוא טייג רעדניק יד ןוא רעבייוו יד ןשיווצ
 .תואּפ ןוא רָאה עטַאװעלדוק ןוא םינּפ טנערבעגּפָא ןַא טימ ,דיי רעטעװערָאהעגסיױא

 תילט ַא ןיא הרות-רפס ַא ןוא ,דניק ַא ,רעבייוו יד יו ,טנעה ענייז ףיוא טגָארט רע
 -עג רע טָאה הרות-רפס סָאד ןוא ,םותי רעדמערפ ַא זיא דניק סָאד .טלקיוועגנייא
 םעראוו ,דניק ןגייא ןַא יו סע רע טלַאה ,"םיליהת-הרבח ,, יד רַאפ ןביירש טזָאל

 ןפיוא ןגײלפױרַא ,ערעדנַא יד יו ,טלָאװעג טשינ רע טָאה .טשינ רע טָאה ענעגייא
 דניק ַא יװ טנעה יד ףיוא ,רעדניק ערעייז ןגָארט סָאװ ,רעבייוו יד טימ רָאנ ,ןגָאװ
 : | | | ,ןגָארטעג

 -רפס סָאד רע טשוק "?דניק ןייד טכַאמ סָאװ ,םייח, :םיא ןגערפ ןדיי יד ןוא
 ,"טוג טכַאמ סע, :טגָאז ןוא עלהיות

 ,ןייד ןטימ ,לטעטש ןופ בר רעד טייג ,ןגָאװ ןופ טנרָאפ ןופ ,הדע רעד ןשיווצ
 .לצלעּפ ןשרעיוּפ ַא ןיא ,דיי רעטסָארּפ ַא יו ןָאטעגנָא טייג בר רעד .טחוש-ןזח ןטימ

 -ירפס יד טימרעד טנידעגוצ ןוא ןָאטעגסױא רע טָאה שונלמ-רעביוא ןקיצנייא ןייז
 ןעגנַאל םעד ףיוא טנגערעג ןוא טינשעג טָאה סע יוװ ױזַא ןוא ,ןגָאװ ןפיוא תורות

 -ּמָא טשינ השמ 'ר בצק רעד םיא טָאה ,לטעטש רעייז ןופ ןעייג ייז ןענאוו ןופ ,געוו
 עקידנקערש יד ןוא ,בר םייּב ןרעטיצ תואּפ יד ,ץלעּפ ןייז ןָאטנָא לָאז רע זַא ,טזָאלעג

 -רַאפ, ןייש עקיטכיל יד ןגערפ ןוא טכיזעג ןלעדייא ןופ סױרַא ןקוק ןגיוא עשידיי
 ןופ סעּפע ןרעה ןליוו ,ןדיי הדע יד בר ןפיוא ןקוק ףליה ןוא ץרא-ךרד טימ ."?סָאװ

 ,טגייווש בר רעד ןוא "?גנַאל יו , ןוא "סָאװרַאפ ,, :ןגָאז ייז לָאז רע זַא ,םיא

 רַאפ טנַאקַאב זיא סָאװ ,רעלקעמ רעד ןענמלז בר ֹוצ וצ טפיול רעטשרע רעד

 ןוא ןסעגרַאפ טשינ ךיוא ָאד ךיז רע טָאה .טָאטש רעד ןיא קינהּפצוח ןטסערג םעד

 ;בר םוצ טיירש

 !רעדניק יד רַאפ טיורב ןטשרע םוצ ,יבר --

 ןלכיימש ןטוג ַא טימ םיא טרעפטנע בר רעד ןוא
 ןדיי וצ ךָאד ןעמוק רימ ,ךייש זיא סָאװ ---

 ןדיי סָאװ ןורא רעד יװ ,ךעלעמַאּפ ןגָאװ רעד טייג ,הדע רעד ןשיוצ ,בר ןכָאנ
 -ילעב ענייש יד ןעייג ןגָאװ םעד םורַא .רבדמ רעד ןופ געוו רעייז ןיא טריפעג ןבָאה

 "לעב עטאנ םעראוו ,דָאד ַא ןּפוטשרעטנוא טנַאה ַא טימ ןפלעה ,לטעטש םעד ןופ םיתב

 טָאטש ןופ ןדַײ טזָאלעג טָאה ןעמ סָאװ ,דרעפ עקיצנייא סָאד ,דרעפ "עשידיי, סהלגע
 -ילייה טימ ןדָאלעגנָא זיא ןגָאװ רעד םעראוו .געוו ןופ ןרָאװעג דימ זיא ןריפסיױרַא

 -בח ,םישרדמ-יתב ,ןלוש עלַא ןופ תורות-ירפס יד טקַאּפעגנָא ןענייז םיא ףיוא ,טייק
 טימ טקעדעגרעביא ,לטעטש ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלביטש-םידיסח ,תור
 ,תורטע טימ םיתילט

 -הפוע ייווצ יד ךיוא ךיז ןעניפעג ןגָאװ ןופ לקניוו ַא ןיא תורות-ירפס יד ןשיווצ
 םעד ףיוא ןעגנַאגעגסיױא ןענייז עכלעוו ,רעדניק עשידיי עניילק ייווצ יד ,םיתמ ךעל
 | .סנגער יד ןוא ןעיינש יד ןטלַאהסיױא קידנענעק טשינ ,געוו ןגנַאל
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 ;הטימ ַא ךָאנ םילבא יו ,םיתמ יד ןופ סרעטומ יד ךָאנ ןעייג ןגָאװ םעד רעטניה |

 ,תורות-ירפס יד ןופ ןוא םיתמ יד ןופ טקורעגּפָא ,ןגָאװ ןופ קע ןרעדנַא ןַא ןיא
 טייצ םעראוו ,ךוט ַא טימ ּפָאק םעד טקעדרַאפ ,לדיימ-הלכ סהשמ ןרהא 'ר .טגיל

 בלַאה ַא ןענופעג יז טָאה ןעמ טייצ ,קילגמוא סָאד ןפָארטעג ריא טימ ךיז טָאה סע

 יז ז לי ;ןענַאטשעגנייא ןענייז ןקַאזָאק יד ווו ,דרעפ יד ןשיוצ לַאטש ןיא עקידעבעל
 / ..םינּפ סָאד טקעדרַאפ טָאה ןוא ןעז ןייש עקיטכיל יד טשינ

 טשינ ייז ןבָאה ,ןזָאלרַאפ לטעטש סָאד ןדיי יד ןסייהעג םעצולּפ טָאה ןעמ ןעוו
 סֶע טייצ ,לדיימ-הלכ סהשמ ןרהא 'ר םעראוו ,לדיימ םעד טימ ןָאט וצ סָאװ טסווועג

 םעד טקעדרַאפ ,טעב ַא ןיא ןגעלעג זיא ,ןפָארטעג קילגמוא סָאד ריא רימ .ךיז טָאה

 -עגוצ ןײלַא בר רעד זיא ,ךיז וצ שטנעמ ןייק טזָאלעגוצ טינ ןוא ,ךוט ַא טימ ּפָאק

 ןגָאװ ןפיוא ןיילַא יז טָאה ןוא טנעה ענייז ףיוא לדיימ סָאד ןעמונעג טָאה ןוא ןעגנַאג
 ןבָאה םיתב-ילעב ענייש יד זַא ןוא .טגײלעגקעװַא תורות-ירפס יד ןשיװצ ,ןגָארטעג

 טנַאזעג בר רעד טָאה "!טייקינייר יד טימ יז :ןעניוטשרעד טימ בר םעד טקוקעגנָא
 ןייז וצ יואר זיא יז ןוא "תושודקהו תומימתה הלאמ זיא יז ,, ;ןייד םוצ ליטש רעד ןיא
 ..עטקינײּפעג עשידיי ַא זיא יז לייוו --- ןטַיקיניײיר יד טימ ןעמַאזוצ

 :.ג + += + 

 -ָאטסירַא יד ןעניווװ סע ווו ,סַאג ענייש עטיירב יד ,?עעלַא עקסמילאסורעי,, י
 ןופ ןעמוקעגנָא זיא עיסעצָארּפ עקירעיורט יד רעכלעוו ףיוא ,עשרַאװ ןופ ןטַארק

 -ַארּפ עקימורַא יד ןופ עטכַאילש עצנַאג יד .טבעלַאב ןעוועג זיא ,געוו רעציווענדעקס

 ןוא עשרַאװ ןייק ןבילקעגנעמַאוצ המחלמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ךיז טָאה ןצניוו
 ,טָאטש ןופ לייט רעטסטנענימָארּפ רעד ןיא טניווװ

 ןעוו ,עשרַאװ ןיא גָאט גנילירפ-ראפ ַא ,רענייש א ןעוועג ךיוא זיא גָאט רעד
 ,קיד'צמח ךָאנ ןענייז ןסָאג יד ןוא ,ןטכיולעגסיוא קידחטּפ ןיוש זיא למיה ןפיוא ןוז יד
 - ,ייגש םענעגנַאגעצ םעד ןופ ךעלטכייפ

 עשילױּפ עקנַאלש עטנַאגעלע יד טריצַאּפש ןּבָאה ןרַאוטָארט עטיירב יד ףיוא
 "יפ ערעייז ןסעגרַאפ טשינ גירק ןופ טייצ רעד ןיא ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ ןוא ןעמַאד
 ,ןטעלַאוט עלופקַאמשעג ןוא ןרוג

 -ַאמשַאב יד טימ ןדיי עקיצומש יד ןופ עיסעצָארּפ עקירעיורט יד גידנעעזרעד

 יד וצ ענייא טגָאזעג ליד ןבָאה ,רעדניק עשידיי עקידנעיירש יד ןוא רעבייוו עטרעד

 :ערעדנַא

 קיצפופ ַא ןטסָאק ךָאנ זדנוא טעװ המחלמ יד ,עשרַאװ ןציילפרַאפ ןדיי יד --
 -רַאפ ןלעװ ייז ןוא ,טצעזַאב ייז טימ ןרעוו טעװ טָאטש-טּפיױה יד סָאװ ,ןדיי טנזיומ
 | ,רעלכײּפש-לעמ ַא ןיא זיימ יד יו טפול רעזדנוא ןעמס

 ,רעלדיײמ עשידיי טימ םירוחב עשידיי סַאג רעד ןיא ןזיוועג ךיז ןבָאה לייוורעד
 ֹוצ ןעועג טניוװעג זיא ןעמ סָאװ ,ןגיוא עקידנענערב טימ רעטכיזעג עקירעיורט
 קעּפ יד ןיוש ןעמענ םירוחב יד .עיצולָאװער רעד ןופ ןטייצ יד ןיא עשרַאװ ןיא ןעז

 יד ףיוא רעדניק עניילק יד ןיוש ןגָארט ךעלדיימ יד .סעציילּפ ס'נדיי יד ןופ ךעל
 ןוא ,רעדניק יד ןלייטעצ ,ךעלרעקוצ ,למעז ןשַאט ערעייז ןופ סױרַא ןעמענ ;טנעה
 . "ּוענימג רעשידיי רעד וצ ,ןדיי ,רימ ךָאנ,, :טפור ,סיוארָאפ ןיוש ,רענייא

 ןסייהעג טָאה בר רעד .תבש ןיא ןעמוקעגנַײרַא ןענייז ןדיי יד .תבש זיא סע
 ןדיי יד ןוא ,ןסָאלשרַאפ ןענייז ווָאבישזג ןופ רעבלעוועג עשידיי יד .ןייז תבש ללחמ
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 ,םישובלמ עקידעכָאװ עקירעיורט ןיא רָאנ ,תבש לָאמַא יװ טשינ ,רעבייוו יד טימ
 ןוא ןגיוא עקידנקוצ ,ןּפיל עטכַאמשרַאפ טימ ןראוטָארט יד רעביא םורַא ךיז ןעיירד
 ןשטנעמ ןופ ץרַאװש זיא ,ענימג רעד רַאפ ,ווָאבישזג ןפיוא .ּפעק ענעגנָאהעגּפָארַא
 ןגָארט עלַא ןוא ,ךעלטיח:תבש ןיא רעדניק ,רעכיט ןיא רעבייוו ,סעטָאּפַאק ןיא ןדיי
 ַא דיי ַא טגָארט ָאד :ךעלכיט ןיא טלקיוװעגנייא רעלעט .טנעה יד ףיוא ךעלקעּפ ייז

 ענעטָארבעג יד ןופ חיר רעד .טנלָאשט ּפָאט ןסיורג ַא טּפעלש לגניי ַא ,תולח סיוטש

 "רַאק קַאז ַא טּפעלש ענעדיי ַא ,לסעג ןיא ןקעמשרַאפ ךעלבעב יד טימ לּפָאטרַאק
 רענייא ,רעטערב עטקַאהעצ ףיוה ַא ןופ סױרַא ןעגנערב םירוחב עשידיי ;סעלפָאט
 "רָאװ ןיא עדניימעג עשידיי יד טָאה סָאד -- ,ליוק קיטש ַא ןענופעג ץעגרע ךָאנ טָאה

 -עגנָא יד וצ ףיוה ןיא סע טגָארט ןעמ ."עדמערפ ,, יד ןסע-תבש רעייז טכַארבעג עש
 | | .ןדיי ענעפָאל

 רעטכיד רעשידיי רעסיורג רעד טייטש ענימג רעד ןופ ךעלּפערט יד ףיוא
 טייצ רעטצעל רעד ןיא ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,רָאה ּפָאק רעטכידעג ןייז .ץרּפ .ל ,י
 טשטיינקרַאפ ךיז טָאה ןרעטש רעצרוק רעד .רערעטיש טציא זיא ,ןרעוו וצ יורג

 "עג ןענייז ןגיוא עסיורג ענייז רעטנוא ןרערט יד טימ ךעלעברָאט יד ןוא ,ןצנַאג ןיא
 זיא זָאנ ןוא ןּפיל עקישיילפ ענייז םורַא טינש רעגנערטש רעד .ןלַאפעגנייא ןרָאװ

 טנָאמרעד סע ןוא ליומ ןייז רעביא טרעטיצ לכיימש ַא ןוא ,ןרָאװעג רעכייוו טציא

 -םיד רעד .ןָאזעניד רעטעפ ןרעייט םעד ןופ ליומ ןביל םעד ןא ,ליומ רעדנַא ןַא ןָא
 עכלעוו ,ךעלדיימ ןוא םירוחב יד וצ ןלעפַאב ןבעגסױרַא ןופ קירעזייה זיא רעט

 לָאז ןעמ ןעמעוו ,ןגָארט סע לָאז ןעמ ןיהוו ,ןסע סָאד ןּפעלשוצנעמַאזצ ןעגנערב

 ,ןלייטעצ סע

 יד טריפעג רעהַא טָאה סָאװ ,רוחב רעד רעטכיד םוצ ןפיול וצ טמוק םעד ןיא
 .עיסעצָארּפ עקירעיורט

 .ןעמוקעגנָא זיא הליהק רעוועשטאכָאס יד ,ץרּפ --

 ,לגניי קירעי-ןציירד ַא יו טכייל טרעו רעטכיד רעשידיי רעסיורג רעטלַא רעד
 זיא טונימ ַא ןיא .ןדיי יד ןשיוצ געוו ַא ךיז טכַאמ ןוא ךיז ןופ עלַא קעװַא טּפוטש
 ,הליהק רעוועשטאכָאס רעד ייב ןיוש רע

3 :1 8 

 :רעטכיד רעד טגָאז

 ?רופ רעד ףיוא ריא טָאה ןעמעוו --
 ,לדיימ עטעדנעשעג ַא ןוא רעדניק עטיוט ,תורות-ירפס -- |

 תורות -ירפס ערעדנַא ווו ,ענימג רעד ןיא ןיירַא טלעטש תורות-ירפס יד --
 רעהַא רימ טפור ןוא ,ןקישּפָא םלוע תיב ןפיוא ןעמ ףרַאד רעדניק עטיוט יד .ןעייטש
 .ףליה רעכיג רעד ןופ לשטעק ןטימ רָאטקָאד םעד

 עטעדנעשעג סָאד ןעמענּפָארַא ןוא ןגָאװ םוצ ןייגוצ טלָאװעג ןבָאה ךעלדיימ יד
 ,לדיימ-הלכ

 :טרעלקעג טונימ ַא טָאה רעטכיד רעטלַא רעד

 ,ךעלדיימ טייז ריא -- ךעלדיימ יד וצ רע טגָאז -- ,וצ טשינ טייג ריא ,ןיינ ---
 רעגנוי ַא ךָאנ טייז ריא ,רָאטקָאד ,ריא טשינ ךיוא .ןעמעש ךיז יז טעוו ךייא רַאפ
 רימ רַאפ ,ןַאמ רעטלַא ןַא ןיוש ןיב ךיא .ןעמעש ךיוא ךיז יז טעוװ ךייא רַאפ .,ןַאמ
 .ןעמעש וצ סָאװ ָאטשינ ןיוש ךיז זיא
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 לדיימ סָאד ןעמונעג רע טָאה לטעטש ןופ בר רעד יװ ןוא ןעגנַאגעגוצ זיא רע ןוא|
 "ידיי ןיא טריפעג יז טָאה סָאװ ,לשטעק ןיא ןגָארטעגרעביא ןוא טנעה ענייז ףיוא
 ,לָאטיּפש ןש

 !רימ טימ ןדיי טציא ןוא --
 צ :: צ+

 -עשטאכַאס יד זַא טרעהרעד ,טפַאשהנכש רעד ןופ רעדניק .יד ןוא רעבייוו יד
 סע רעװ סױרַא ןבוטש יד ןופ ןּפעלש וצ טכַארבעג ןבָאה ,ןעמוקעגנָא זיא הדע רעוװ
 .סעלּפָאטרַאק ענעטָארבעג רָאּפ ַא רעדָא ,טנעלָאשט ַא ,שיפ ,הלח ַא טַאהעג רָאנ טָאה
 ןוא סעקינעש ,יורטש ןגָארטוצסױרַא ןביױהעגנָא ןעמ טָאה ןבוטש עקימורַא יד ןופ
 | ,רעדניק עקידנפָאלש יד ןוא רעבייוו עדימ יד טצעזעגקעוװַא

 יד טנעה יד ןיא ןטלַאהעג ,ןפיול וצ ןעמוקעג ןענייז סַאג רעד ןופ ךעלגניי יד

 רעװעשטַאכָאס יד ןבעגעגקעװַא ,טלייטעג ייז ןבָאה סרעטומ יד סָאװ ,הלח ךעלקיטש
 .םייהַא טּפעלשעגטימ ןוא טנעה יד ייב ייז ןעמונעגנָא ,ךעלגניי

 -רדח קירעי-ןעצ ַא טיירש -- ןעניווװ ןדנוא ייב טסעוו ,םײהַא רימ טימ םוק --
 ,ךיז טימ םיא טּפעלש ןוא ,רבח רעװעשטַאכָאס ַא וצ לגניי

 ןזיולב ןפיוא ךָאד טסּפָאלש ?ןגייל םיא וטסעװ וו ?וטסוט סָאװ ,עלהמלש --

 | .,זדנוא ייב ןעניוװ רעדניק יד טימ עמומ יד טייצ ,ךיק רעד ןיא קינעש
 ןסע וצ רעמ ןבעג טשינ רימ טסעוװ .ישעמַאמ ,ןפָאלש רע טעװ רימ טימ --

 רעװעשרַאװ רעד טּפעלש -- ןלייט םיא טימ ןיוש ךימ לע ךיא ;רימ טסיג וד יװ

 .רבח רעװעשטַאכָאס םעד לגניי

 ןופ בר רעד ךיז טָאה ,ןעוט עניילק יד טָאװ ןעזעג ןבָאה ענעסקַאװרעד יד זַא
 ריט טייז רעטייווצ רעד ןופ רעטכיד רעד ,ריט טייז ןייא ייב טלעטשעגקעװַא לוש
 | | ;טגָאזעג ןוא

 ןייז טעװ הליתק רעװעשטאכָאס יד זיּב ,םיהַא רעירפ טשינ טייג רענייק --
 | ,טגרָאזַאב

 ןייז טעוו סָאװ ןגיוא יד ןיא טױט םעד טימ ןדיי עקידעכָאװ עקירעיורט ןוא
 -ביד םעד ךרוד ןוא בר םעד ךרוד ,ריט רעד ךרוד ןעגנַאגעגכרודַא ןענייז -- ןגרָאמ
 רעדניק רע ;רעדניק טימ רעטומ ַא רעװ ןעמונעג םייהַא טָאה רעדעי ןוא ,רעט
 ,ןשיק לקיטש ןטצעל ןטימ ןוא טיורב לקיטש ןטצעל ןטימ ייז טימ ךיז ןלייט וצ ,ןײלַא
 | ,ןדיי הדע רעיינ ַא רַאפ ,עקידייל ַא ןבילבעג זיא לוש יד ןוא

 יַאמ רעטשרע ןַא !

 םענירג ןטימ ןעמַאזוצ ,רָאי סעדעי יװ ןוא ,גנילירפ רעד ןעמוקעג זיא ס

 עקידנזיילפיוא ,עטרעטכיילרעד יד טימ ןוא רעמייב יד ןופ ןעילב ןטימ .,זָארג |

 ןטסערַא ןוא סעיזיווער ןופ ןָאזעס רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,ןטניוו

 ,טסוװעג טשינ טָאה רענייק ,דנַאטשוצ-סגנורעגַאלַאב ןיא ןעוועג זיא עשרַאװ |

 -עג ,גָאט ןלעה ןטִיִמ ןיא ,גנילצולּפ טָאה ןעמ .טייהיירפ ןייז טימ רעכיז זיא רע יצ
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 ןסַאג יד ןיא טיירדעג ךיז ןבָאה ןלורטַאּפ .רעזייה-עפַאק ףיוא "עװַאלבָא , ןַא טכַאמ
 ןשטנעמ יד ןעמונעגוצ ,רעסעּפ ףיוא טגערפעג ןוא עקידנעייגכרוד יד טלעטשענּפָא

 זיוה ַא גָאט ןלעה םענייש ַא ןיא ןלַאפעגרעביא רעדָא ,ןײרַא לקריצ ןיא טריפעג ןוא

 ,זױהטָאר ןיא ןשטנעמ יד טריפעגקעווַא ןוא
 -ורג עטריטסערַא ןסַאג יד ךרוד ןריפ ןלורטַאּפ יו ,ןעזעג טפָא רעייז טָאה ןעמ

 יא טכַאנייב .ןטסירק ןוא ןדיי ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןשטנעמ עטדיילקעג-ליוויצ סעּפ

 "ער, ןענַאטשעג ןענייז ןקע יד ףיוא .סַאג ןיא ןייגוצסױרַא קערש ַא ןעוועג רָאג
 -ּפָא רעייגייברַאפ ןדעי טָאה ןעמ ןוא ,ןעלציּפש שטעדיילקעג"ליוויצ ןוא "סעווָאריוװ

 -ייה ענעגייא יד ןיא ןפָאלש וצ המיא ןַא ןעוועג זיא סע .טריפעגקעוַא ןוא טלעטשעג

 ןקרַאטש ַא ךרוד טקעװעגפיוא טכַאניב ןעמ טָאה בוטש עקיטכעדרַאפ עדעי .ןעמ
 ןיוש טָאה'מ "!םַארגעלעט , ַא :ךורּפש ןטנַאקַאב םעד טימ קָאלג-ריט ןיא ןרעּפמילק

 ,טניימ סָאד סָאװ ,טסווועג
 ןשער םַאזנייא ןַא טרעהעג ךיז טָאה ןסַאג ענעברָאטשעגסױא ,עליטש יד ךרוד

 -ּפיוא ןשיוצ ,טריפעג ןעמ טָאה סָאד .קורב םענרענייטש ןפיוא רעדער-עקשזָארד ןופ

 ,ןטעב יד ןופ ענעמונעגוצ ,רעניואוונייא עטריטסערַא ,ןסקיב עשירענלעז עטלעטשעג

 -ֿכעדרַאפ ןדעי ןיא יו ,טּכַאנ עדעי טכירעג ךיז ןעמ טָאה סעציוורוה יד ייב

 טָאה ,עטוװרּפעג ַא ןעוועג ןיוש זיא עכלעוו ,האלילחר .עיזיווער ַא ףיוא ,זיוה ןקיט
 םעד ,לגניי ריא ןופ סענעשעק יד טרעקעגרעביא ןוא "ץמח תקידב , ַא טכַאמעג
 טָאה לָאמנייא טשינ .טגיילעג ןפָאלש ךיז טָאה יז רעדייא ,טנוװַא ןדעי ,טסיזַאנמיג

 ,ןסעגרַאפ ןהאל-לחר טלָאװ ןעמ יוװ ױזַא רָאנ .טכירעג סָאװ-סעּפע ףיוא עמַאמ יד ךיז

 .-סיוא ןעמ טָאה ןהאל-לחר ,ןטיזיוװ-טכַאנ טכַאמעג ןיוש ןעמ טָאה עטנַאקַאב עלַא ייב
 ,ןעמעשרַאפ טלָאװעג יז טלָאװ ןעמ יוװ ױזַא ,ןטימעג

 לָאמַא רערעל רעד טגָאז --- ,ןסעגרַאפ זדנוא ןָא רָאי-ייה ייז ןבָאה סעּפע --

 | .ןעוועג ןיוש ייז ןענייז עטנַאקַאב ייב - ,שיט םייב החּפשמ ןייז וצ
 -כָאנ ןיא בייוו סָאד טָאה --- ןגייווש-ליטש רעייז טשינ רימ טלעפעג סע ---

 ,טרעפטנעעג ןעקנעד

 ײצילָאּפ עצנַאג יד ןוא ,יַאמ רעטשרע רעד טרעטנענרעד ךיז טָאה לייוורעד
 ןביױהעגנָא ןעמ טָאה טנגעג רעקימורַא רעד ןופ .סיפ יד ףיוא ןרָאװעג טלעטשעג זיא
 ,גנַאלק ַא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה סע ןוא ,טָאטש רעד םורָא רעטילימ ןרירטנעצנָאק וצ

 -ירעדרעמ טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,קלָאּפ רענילָאװ העכעלקערש רעד זַא

 ןטימ .,עיצינומַא עטלּפָאט .ןעמוקַאב טָאה ,גנורעקלעפַאב רעד ןגעק תוירזכא .רעש
 טָאה ךָאד ,דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק םייב ,גנורעקלעפַאב רעד ןיא ןסיש וצ לעפַאב

 ןטסעמרַאפ ַא ןעוועג זיא סע ,טרעקרַאפ .ןטנַאטסעפינַאמ יד ןקָארשעגּפָא טשינ סָאד
 .ןייז חצנמ ןעמעוו טעװ רעװ ,טעוװעג ליטש ַא ,תוחוכ יד טימ ךיז

 עדייב .סָאג רעד ףיוא ןעוועג ץלַא ןָא ןגרָאמירּפ ןופ זיא יַאמ ןטשרע םוצ
 "יווער,, ,ןלורטַאּפ ןעמונרַאפ ןבָאה ןקורב עטיירב יד .טלעטשעג ךיז ןבָאה םידדצ
 טימ "טנפָאװַאב ,דרעפ ףיוא ןקַאזָאק סעּפורג ענלצנייא ,ןטסיצילָאּפ טימ "סעווָאר
 ןופ- ,סעברָאט ענעגנָאהַאב ערעייז ןיא רעוועגיסיש טימ ןוא טנעה יד ןיא סעקיײגַאנ

 | .ןרעװלָאװער ערעייז ןופ ןרונש עטיור יד ןגיוצעג ךיז ןבָאה סע עכלעוו

 -םוי ַא ,עטעדיײלקַאב קידבוט-םוי א :ןעמונרַאפ טָאה -,רעדיוו ,ןרַאוטָארט יד
 ןסַאלק ןוא ןטכיש ענעדישרַאפ ןופ שימעג  ַא ,גנורעקלעֿפַאב עקידנלַארטש .קידבוט
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 ץכעשימסיוא ןַא טימ ןעמַאזוצ ,עסַאמ-רעטעברַא עטעדײלקַאב-"לקנוט ,עטסנרע ןַא

 לייט ַא ןיא .ןעמַאד ענעוטעגנָא ךייר ןוא ןרעה .עטעדיילקעג-טוג ,ןטנעגילעטניא ןופ

 עטעדיײלקַאב טוג יד ייב .ךעלדנעב עטיור ,עניילק טלטיורעג ךיז ןבָאה סעּפַאלק

 ןעילגסױרַא ןעזעג סעּפַאלק יד ןופ ןעמ טָאה ,טיה עכייו יד טימ ןטנעגילעטניא

 טימ טריטעקַאק רָאג עמַאד עגנוי עטנַאגעלע ןַא טָאה טרָאד ןוא ָאד .ןקלענ עטיור

 ,טוה ריא ןיא טקעטשעגניײרַא ךיז טָאה יז עכלעוו ,ךעלעמילב .ןָאמ עטיור טנוב ַא

 ןוא עטסנרע ,עטעדײלקַאב"יורג יד ןופ טילגעגסױרַא קידנרעדָאפסױרַא טָאה סָאװ

 | ...ןסַאמ-רעטעברַא עטכידעג ,עכעלגעווַאב-רעווש

 ןוא רעטרעװ ןָא ,ליטש רעד ןיא ןעגנַאגעגנָא לגנַארעג רעד זיא טשרעוצ

 .עקירעייז סָאד -- ןסָאמ יד ןוא ,עקיריא סָאד ןָאטעג ךיז טָאה ײצילָאּפ יד.םישעמ

 ,סעקשזָארד ןוא ןעײװמַארט ןופ טמָארעגסיױא קידבוט:-םוי ןעוועג ןענייז ןסַאג יד

 יז ןיא ךיז ףרַאד סָאװ ,ףמַאק ןרַאפ ץַאלּפ ןעיירפ ַא טזָאלעגרעביא טלָאװ ןעמ יו

 ןוא ָאד ,טכַאמרַאפ ןעוועג ןענייז ,סָאג-טּפיוה יד ןופ רעבלעוועג יד ,ןליּפשּפָא דלַאּב

 טימ רעבלעוועג יד ןופ ןריט עטּכַאמרַאפ יד ןיא טּפַאלקעג טסיצילָאּפ ַא טָאה טרָאד

 .ןענעפע ייז לָאז ןעמ זַא ,דרעווש ןייז ןופ דייש רעד

 ןעוועג ויא עכלעוו ,סַאג-עקסווָאקלַאשרַאמ רעד וצ ןריפ סָאװ ,ןסַאג"ןטייז יד

 -עגּפָא ןעוועג ןענייז ,סעיצַאטסעפינַאמ-יַאמ-רעטשרע ןופ טרָא עלענָאיצידַארט סָאד

 םוצ גנַאגנײא רעד ךיוא ױזַא ,ןלורטַאּפ עשרענלעז ןוא ןטסיצילָאּפ ךרוד ןסָאלש

 -נָאק וצ טָאטש ןלייט ערעדנַא יד ןופ ןסַאמ יד ןזָאלוצוצ טשינ ידּכ ,ןטרָאג ןשיסקַאז

 ,ץַאלּפ-עיצַאטסעּפינַאמ םעד ףיוא ךיז ןרירטנעצ

 -ַָארטש-רעסַאװ עכעלגנירדוצ יו .עקירעייז סָאד ןָאטעג ןבָאה ןסַאמ יד רעּבָא

 ןסַאמ יד ךיז ןבָאה ,עטירָאק רעטליפעגרעביא ןַא ןופ סױרַא ךיז ןסייר טָאװ ,ןעמ

 -יוה ךרוד טָאג עקסווָאקלַאשרַאמ רעד וצ ןעננירדוצ רעייז טימ ןגעוו טרעיובעגסיוא

 "רַאפ וצ ןסעגרַאפ טָאה ײצילָאּפ יד סָאװ ,ןסַאג עקיטייז ךרוד ןוא ןטיױלּפ ךרוד ,ןעפ

 רעד ןופ ןרַאוטַארט יד ןענייז גָאט ןופ ןהעש עטשרע יד ןיא ןיוש זַא ,ױזַא .ןרַאּפש

 ,רעטעברַא עטעדיילקעג יורג ןופ טמעוושעגרעביא ןעוועג סָאג עקסוװָאקלַאשרַאמ

 טימ ,עטעדיילקעג-סייו ,עכיילב תונחמ ,עטלעטשעגנָא ןוא ןטקעיבוס עשיטָאטש

 -נעעוסיוא טנַאגעלע טימ ךיוא יװ ,ךעלדיימ-רעטעברַא עטצוּפַאב רעדנעב עטיור

 .ןעמַאד עקיד

 ייב .ןטייז עלַא ןופ ןסָאלשעגּפָא ןעוועג זיא ןילַא סָאג עקסווָאקלַאשרַאמ יד

 זָאק טימ ,רעטנּפָאװַאב-רעווש ַא ןענַאטשעג זיא ,ןטרָאג ןשיסקַאז ןרַאפ ,עקסוועלורק

 -נַאב רעניוו םייב ,קע ןטייווצ םייב ךיוא ױזַא .לורטַאּפ רעטקרַאטשרַאפ רעטייר-ןקַאז

 ןענייז ,עקסװָאקלַאשרַאמ רעד ןופ סױרַא ןוא ןײרַא-ןריפ סָאװ ,ןסַאג-ןטייז עלַא .ףיוה

 סרעעזפיוא יד .רעזייה יד ןופ ןעייר יד ךיוא ױזַא .ןלורטַאּפ טימ טכַאמרַאפ ןעוועג

 ,ןסָאלשרַאפ ןרָאדירָאק יד ןוא ןפיוה יד ןטלַאה וצ לעּפַאב ןגנערטש ַא ןעמוקַאב ןבָאה

 ףיוא ןקַאזָאק ןופ ןלורטַאּפ עטקרַאטשרַאפ טקעטשרַאפ ןעוועג ןענייז ןפיוה עליפ ןיא

 .טנעה יד ןיא רעוועג טלַאק רעדָא סעקייגַאנ טימ ,דרעפ

 "ראפ רעטערב טימ ,עמוטש יד .טכַאמרַאפ ןענַאטשעג ןענייז רעבלעוועג יד

 "רעזייא יד טעדליבעג ןבָאה ןרעיוט ןוא ןריט ענעסָאלשעגּפָא ,רעטסנעפיוש עטקַאה

 ךיז טָאה סַאג עטיירב יד ןכלעוו ןיא ,רָאדירָאק-עמרוט ןגנַאל םעד ןופ טנעוו ענ

 עקידבוט-םוי יד טנעװ עריא ןשיווצ ןעגנַאפעג ןטלַאהעג טָאה יז .טלדנַאװרַאפ טציא
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 "גנעמ יד ןופ רעמינּפ יד ףיוא ןוא ,גנונירטנַא ןייק טַאהעג טשינ ןיוש טָאה סָאװ ,עסַאמ
 ,טסול"ףמַאק יד ךיוא ןוא גנוטרַאװרעד יד ,טייקיורמוא יד טניישעגּפָא טָאה ןשט

 ,ךיז ןיא טליפעג טָאה רענייא רעדעי סָאװ
 עקסװָאקלַאשרַאמ רעד ףיוא ןענופעג ןָא-ןגרָאמירפ ןופ ךיז טָאה ,ךעלדנעטשרַאפ

 רעלענָאיצידַארט ַא ןעוועג ןיוש זיא יַאמ רעטשרע רעד .עקיריא יד טימ האל-לחר
 ,ךיז טיײטשרַאפ ,טָאה ןַאמ רעד .בוטש ןיא סעציוורוה יד ייב בוט-םוי-ןעילימַאפ

 תומוערת ןוא טעשטרובעג רע טָאה ,רָאי סעדעי יװ ,טרעקרַאפ .טכַאמעגטימ טשינ
 ןיוש זיא -- עיצַאטסעפינַאמ-יַאמ-רעטשרע רעד ןיא ןייג וצ ןרעטש וצ רָאנ ,טַאהעג
 -עג טָאה יז סָאװ ,ןָאט טזָאלעג ןיוש ריא טָאה רע .תוחוכ ענייז רַאפ טשינ ןעוועג

 ןפלעה ןענָאק טשינרָאג ךיז } ייס יװ ייס טעװ רע זַא ,טסווועג טָאה רע לייוו ,טלָאװ

 | ,בייוו ןייז ןגעקטנַא

 טימ לסיש רעד ןיא ןבירעג ןוא ןשַאוװעג 4 ןײלַא ךיז יז טָאה רעירפ טנוװָא םעד

 . טגייה .בוט םוי ןסיורג ַא ףיוא יו ,רעטכעט עריא ןופ ּפעק יד ןגָאװצעג ,סענעלומ

 .רָאה עטמעקרַאפ סעקשָאז ןוא סעקנעלעה ןופ ּפעצ יד ןיא רעדנעב עטיור ןרעטַאלפ

 -םוי טדיילקעגסיוא זיא יז רעבָא .סעגנעטס עטיור רַאפ טלַא וצ ןיוש זיא האל-לחר
 ּפָאק ןפיוא ןוא ,לטעקַאשז ןצרַאװש םעד ןיא ,טָאה יז סָאװ ,ןטסעב םעד ןיא ,קידבוט

 ,רעטכָאט עטסטלע יד סָאװ ,רעדעפ רעיורג רעד טימ עלעטיה עניילק סָאד --
 סיוא ריא סע טכיר ןוא רעביא ריא טיינ ,ןכַאז יד ףיוא הירב ַא זיא עכלעוו ,עקנעלעה

 .יַאמ ןטשרע ןדעי ףיוא דנַאב ןצרַאװש םעיינ ַא טימ

 ;עקלענ עטיור יד םעווב ריא ןיא טקעטשעגניײרַא ךיז יז טָאה רעבָא רַאפרעד

 ריא ןענעקרעד לָאז ןעמ זַא ,בוט-םוי ףובכל טכַארבעג ריא טָאה ןיקרימ עכלעוו

 ןוא ןזױה יד טכיררַאפסױא רעירפ טכַאנ ַא טָאה יז ןכלעוו ,טסיזַאנמיג רעד .רילָאק

 ,טוה ןכייוו ַא ןיא ןָאטעגנָא זיא ,רעכעל יד ןלעטשרַאפ וצ ידכ ,ךיש יד טרימשעגּפָא

 - .ןענעקרעד טשינ םיא לָאז ןעמ ידכ ,לטעקשַאק ןשיטסיזַאנמיג ןייז ןיא טָאטשנָא

 ייז רָאנ ,ןעניפעג ךיוא ָאד ךיז ןזומ ,עלעשטיא ,"רענילכַאשז,, רעד ,טייל עריא

 רעד ,ןוז ריא .ךיוא זיא ױזַא .סעּפורג ערעייז ןיא טקעטשרַאפ ווו-ץעגרע ןענייז

 ,רעטכעט ייווצ עריא טימ טייג יז .ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ווו-ץעגרע זיא רע .טסיזַאנמיג

 סע סָאװ ,רעקירעגיינ ןוא רעטשױרַאב ַא ןטניה ןופ ךָאנ ךיז טּפעלש ןיקרימ ןוא

 .ןייז ָאד טעוװ

 ןוא ןיהַא ךיז ןגעװַאב ןסַאמ יד .סַאג ןיא טייקליטש עטיױט ַא טשרעה לייוורעד |

 ןײגוצּפָארַא טשינ ןגַאװ ןוא ,טריצַאּפש ןטלָאװ ייז יװ ,ןרַאוטָארט יד ףיוא קירוצ

 ילָאּפ יד ךיז ןעניפעג סע רעכלעוו ףיוא ,סַאג עיירפ יד ןעמענרַאפ וצ קורב ןפיוא

 "תבש .רעד רעביא ןפרָאװעצ רעטיש ;ײצילָאּפ יד ךיוא ױזַא ,ןלורטַאּפ יד ןוא ןטסיצ

 רעד רַאפ דחּפ רעכעלרעניא ןַא ייז טלַאפַאב ,סַאג רעקידנצנַאלג רעליטש ,רעקידנעור
 ןוא ןגיוא ערעייז ןופ סױרַא טקוק טײקטסוװַאבמוא ןַא ןוא ,סַאג רעד ןופ טייקטסוּפ
 זַאב ןעייטש ,רעזלעה ןוא ןקרַאק ענעסָאגעגנָא-טולב יד טימ ?סעווָאריװער , .רעמינּפ
 טעװ טונימ עדאיל ַא זַא ,ךיז טכַאד סע ןוא ,רעמינּפ עטמַאלפעצ טימ עטקיורמוא
 רַאפ ,עיסקעלּפָאפ ַא ןופ ןלַאפמוא ,רידנומ-עווָאריוװער ןיא ,שיילפ קיטש רעווש ַאזַא

 ,גנוגערפיוא
 עטגרָאזַאב ,עטקירדעגוצ ,עקידהמיא טימ ןעייטש ןטסיצילָאּפ עכעלנייוועג יד

 -ןײרַא זיוהטכעש ןיא טּפעלש ןעמ סָאװ ,ןסקָא עטַאװעמת ןופ ענימ ַא טימ רעמינּפ
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 -יא טירט עטרַאה ,ענרעצליה טימ עטקילײװגנַאלרַאפ ןעייג ןלורטַאּפ עשרענלעז יד
 -געװַאב יד וצ וצ ךיז ייז ןקוק טייקיטליגכיילג רעשרענלעז טימ .רענייטש יד רעב

 טשינ ךיז טגַאװ ױזַא .עטמעשרַאפ ןייצ עסייוו ערעייז טימ ןעלכיימש ןוא ןסַאמ עכעל
 -עט רענעמונעגנייא ןייז ןיא ןטערטוצניײרַא ןוא ןפיירגוצנָא ןרעדנַא םעד דצ ןייא
 | 2 .עירָאטיר

 .רַאוטָארט קיטש ןייא ףיוא ןטַאמ ןופ ןטכיש עטכידעג ךיז ןדליב רעבָא דלַאב

 -רַאפ ןופ ןשינעפיט יד ןוֿפ .טרָא םעד ףיוא רעקידנעעזנָא ןוא רעצרַאװש טרעוו סע
 סױרַא ךוט לקיטש טיוד א טסורב ןייז ןופ רעוו טלקיװ ּפעק ןוא רעבייל ענעקנורט

 -עגפיוא ,עקידנקערש ןופ תולוק טימ ,היול ַא וצ יװ ,גנַאזעג טסנוע ןַא טימ ןוא

 ןרעלױקוצּפָארַא עסַאמ עטכידעג יד ןָא ךיז טבייה ,רעצרעה ןוא ןעמיטש עטגער
 רעבייל .טמערָא ןיא סמערָא ,טנעה ןיא ךיז ןטכעלפ טנעה .קורב קיטש ןעיירפ ןפיוא

 ,ןרעדנַא םייב .רענייא ץוש ןעניפעג טלָאװעג טלָאװ ןעמ יװ ,רעּבײל וצ ךיז ןטענק
 -- טיור זיא ענייז רילָאק יד ןוא;

 ."טולב-רעטעברַא זיא םיא ףיוא םורָאװ

 רעד ןיא זייווסערבעצ עגנעמ יד טציא ןיוש ךיז טסיג ּפָארַא ןרַאוטָארט יד ןופ
 ןיא ךיז ןסילשוצנָא ידכ ,גנַאזעג סָאד ךיז טרעה סע ןענַאװ ןופ ,עסַאמ רעטכידעג
 -מוא ןַא טימ ןוא ןָאפ עטיור עטייווצ ַא ַא ןפיול םייב ףיוא טלקיו רעצימע .ןעייר יד

 סָאװ ךיז ןעמ טזָאל -- ,ןעיירש וצ ךעלנע רעמ זיא סָאװ ,גנַאזעג ךעלדנעטשרַאפ
 -  ףטנַאטסעּפיגַאמ יד וצי ןלורטַאּפ ןוא ײצילָאּפ רעד ןופ ּפעק יד רעביא ,רעלענש

 ףיוה ַא ןופ .טלייאעגוצ רעקנילפ ךיז ןבָאה ןלורטַאּפ יד ןוא ײצילָאּפ יד רעבָא/
 ןיא יד טימ ןייֹרַא ךיז .ןֿפרַאװ ןקַאזָאק .ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ,סױרַא ייז ןעגנירּפש

 יד ףיוא ןפיולקירוצ ןָא-ןבייה עקידנקערש .ןסַאמ יד ןיא דרעפ עטגָאיעג טעּפמיא

 עטשרעביוא יד ּפָאןלַאפ סע .המוהמ ַא טרעוװ עייר רעטכידעג רעד ןיא ,ןרַאוטַארט
 - .רַאוטָארט ןפיוא קירוצ קורב ןופ ןפױלטנַא ליפ ,ןטכיש

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עקּפוק עניילק ַא ןבילבעג זיא ןטנַאטסעפינַאמ יד ייב = -
 ןוא .ןרעדנַא םוצ רענייא ןטענקעגוצ ןוא טקירדעגוצ רעגנע ךָאנ רַאפעג רעד בילוצ

 עקידנכָאפ יד טימ ןקַאזָאק עקידנצירּפש םיוש טימ יד ןָאײױעמוק סע רעטנענ סָאװ

 סָאד טרעוו רעקידנעיירש ץלַא ,רעקידנסיײרצרַאה ץלַא ,טגעה| יד ןיא סעקייגַאנ

 |  צגנַאזעג
 - ."טיור זיא ענייז רילָאק יד ןוא, |

 -ליוועצ יד .ןגער רעקידרעייפ ַא יו ,ּפעק יד רעביא סעקייגַאנ יד ןּפַאלק ןיוש
 ןוא ןָאד .ךייט ןקידמרוטש ַא ןיא יוװ ,עגנעמ רעד ןיא ןירַא ךיז ןפרַאװ דרעפ עטעד
 ןוא ּפעק יד רעביא ךיוה רעד ןיא ;ןעגניוושפיוא טנַאה עטעקַאנ ַא ןעמ טעז טרָאד
 -ַאק רעשרעבייוו ַא ,ןעמ טעז טרָאד .ןוא ָאד .דרעפ טרעמכַאיעצ ַא ןטלַאהרַאפ טווורּפ
 רע .קורב ןרעביא ךיז טרעגלַאװ .טוה-רענעמ ַא ,ּפָאק .ַא ןופ ּפָארַא-טילפ שוילעּפ
 .רעבייל ןופ םי םעד ןיא טדניװשרַאפ ןָאפ עטיור יד .טניוו םעד ןופ ןגָארטעג טרעוו
 ןשימ ,קירוצ ךיז ןסיוטש ייז .סנּפָארט ערעדנוזַאב יװ ,ךיז טלַאפעצ עגנעמ יד ןוא
 .ןרַאוטָארט יד ףיוא .ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןסַאמ יד ,טימ סיוא ךיז

 ,סַאג קע ןרעדנַא .ןַא ףַיוא ליּפש סָאד רעביא ךיז טרזח דלַאב רעבָא
 ןוא ןלורטַאּפ ןופ ןרָאװעג טײרפַאב עלַײװ ַא ףיוא זיא סָאװ ,קע ןטייווצ ַא ףיוא
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 ,ּפעק יד רעביא ,ןוז רעד ןיא ףיוא ךיז טביוה רעדיוו ןוא .ןעייר ךיז ןדליב ,ײצילָאּפ
 ךיז ןדליב סָאװ ,ןעייר ךיז ןסילש סע .ןסַאמ ךיז ןריּפורג םיא םורַא .קעלפ רעטיור ַא
 "יירב ןרעוו ןעייר יד .ןרַאוטָארט עלַא ןופ ןסַאמ ענעפָאלעגוצ ,ענעגיולפעגוצ יד ןופ

 הטש קיטש ןרעסערג ַא רעמ לָאמַא סָאװ ןעמענרַאפ ,רעטכידעג עגנעמ יד ,רעט

 ,סַאג ןופ
 וװ ,טרָאד :טקנוּפ ןייא וצ טפיול ץלַא .עסַאמ יד טסקַאװ גיוא ןופ קילב ןטימ

 ַא טרעװו רעקיצנייא רעדעי .עיצַאטסעפינַאמ יד טעדליבעג יינספיוא ךיז טָאה סע
 .ךייט ןצרַאװש םעד טרעטיירברַאפ ,טרעסערגרַאּפ ןּפָארט רעדעי .רעסַאװ ןּפָארט
 ףױרַא ןיוש ןעמיווש רענעפ ערערעמ רָאנ ,ןָאפ עטיור ןייא רעמ טשינ ןיוש זיא סע

 "ישרַאפ ןטפירשפיוא ענעדישרַאפ טימ ,סעקּפורג ענעדישרַאפ ןופ ּפעק יד רעביא
 "ייֵרׁש ןייא ןרעװ ןוא ןעמַאזוצ ךיז ןשימ ןכַארּפש ענעדישרַאפ ןיא ןעגנַאזעג ענעד
 .:סױרַא לעק ןייא ןופ לוק רעקיטכעמ קידנע

 -- טיור זיא ענייז רילָאק יד ןוא;
 : | ."טולב-רעטעברַא זיא םיא ףיוא םורָאװ
 - ףטלַאהעגקירוצ יו ,טמעשרַאפ יו ,ּפָא ווו טגנילק םיא רעטניה ןוא

 --- ןרעווש רימ ,ןרעווש רימ;,
 ."ןרערט ןופ ןוא טולב ןופ העובש ַא

 טָאה יז .ןעשעג זיא ָאד סָאװ ,ךיז טּפַאכ ייציִלָאפ יד זיב ,טייצ לקיטש ַא טמענ סע
 -סעפינַאמ יד טסקַאװ .לייוורעד .ןעייר עטעדליבעג"יינ יד וצ ןפיול וצ געוו לקיטש ַא
 ,טנעה ןיא רעדיװ ךיז ןסילש טנעה .רעטיירב לָאמַא סָאװ ךיז טסיגעצ יז .עיצַאט

 ,עקרַאטש ןייא טרעוו סע ןוא ,סרעּפרעק ןיא ךיז ןּפינק סרעּפרעק .סמערָא וצ סמערָא
 עקידנעיירש טימ ,ּפעק יד רעביא רענעפ עקידנעיירש ,עטיור טימ ,טנַאװ עדילָאס
 ןעוו ןוא .םַאלפ ןוא גנורעטסײגַאב טימ רעמ לָאמַא סָאװ ןָא ךיז ןדניצ סָאװ ,ןעגנַאזעג
 יד ןוא טנעה יד ןיא ןדרעוװש עטעקַאנ יד טימ "סעווָאריװער,, עקידמעטָא-רעווש יד

 עג ַא ףיוא ןָא ןיוש ייז ןפערט ,ןפיולוצ ןעמוק ,ייז ךָאנ ןסקיב יד טימ ןטסיצילָאּפ

 טגעװַאב סָאװ ,רעמינּפ ,ןטסורב ןופ טנַאװ רענרעזייא ,רעטרעמַאהעגסיוא ,רעטכיד
 | ,סיוארָאפ ,סיוארָאפ טירט-סופ עקרַאטש טימ 5 ך

 ןקוק ןוא ןקָארשרעד טונימ ַא ןרעו סעקינשזַארטס יד טימ "סעװָאריװער,, י
 ךָאנ סַאג טייז רענעי ףיוא ןענייז עכלעוו ,ןקַאזָאק יד ףיוא ןפלָאהַאבמוא םוא א די

 עגנעמ רעד טיג סָאד ,קירוצ טירט ַא ןכַאמ ייז ,ןסַאמ יד ןביירטעצ ןטימ ןעמונרַאפ
 -רַאטש ,רעיירפ ןרעוו ןעגנַאזעג יד .טירש ןקידנפיײרגנָא ןַא וצ רעביא טייג יז .טומ
 ןיא טלדנַאװרַאפ ןרעוו ןוא וויטָאמ-קערש ןלפייווצרַאפ םעד ןיוש ןרילרַאפ ןוא ,רעק
 טיג ןוא טנַאה ַא סיוא ךיז טיצ טרָאד ןוא ָאד .יירשעג .ךיירגיז ,קידנריפמואירט ַא
 טרעװ רע ןוא ,ןײרַא ןעייר יד ןיא טסיצילָאּפ ַא יצ "עוװָאריוװער,, ַא ןײרַא-ּפעלש ַא
 -ןפיול ןטסיצילָאּפ עקירביא יד .ךייט ןיא לדנייטש ַא יװ ,ןעקנורטרעד דלַאב טרָאד
 ;ןקַאזָאק יד וצ ןעיירשעג עקידנקערש ערעייז טימ ןפור ןוא חוכ ןצנַאג ןטימ קירוצ

 ייז ,סנטייוו רעד ןופ ןעז טוג ייז ןָאק ןעמ שטָאכ ,טשינ ךיז ןריר ןקַאזָאק יד רָאנ
 ,טשינ טסייו רענייק .רעצעלּפ ערעייז וצ טדימשעגוצ יו דרעפ ערעייז טימ ןעייטש
 -עטנובעצ ףךיז ןבָאה ןקַאזָאק יד, :תורושב םורַא-ןעייג סע .ןעשעג זיא סע סָאװ
 | .ןסַאמ יד ןיא ןסיש טשינ ןליוו ייז .טעוו

 ןעמיטש יד .עגנעמ רעד ןשיווצ ףיוא-טמַאלפ גנורעטסיײגַאב עטרעהרעדמוא ןַא



 1ו5פ הי יי שַא םול ש

 ןוא רענעפ עטיור ןופ דלַאװ רעד טסקַאװ סע .רעקידנריפמואירט .,רעכעה ןרעוו

 "ביז יד רַאפ טיירב ןוא יירפ טרעוו עקסווָאקלַאשרַאמ עצנַאג יד .וצ ּפעק יד טקעד
 ףןענערב ןגיא .דיירפ עטרעטסיײגַאב ּפָארַא טלַארטש רעמינּפ עלַא ןופ .עקידנג
 רעבירַא-טערט יז .סיוארָאפ טערט עסַאמ יד ןוא ןטפול רעד ןיא ךיז ןקערטש טנעה
 ענעסָאלשרַאפ ףיוא-טכערב יז .ָאד ןענייז ייז רָאנ ,טשינ טעז רענייק סָאװ ,ןצענערג
 .ָאד ןענייז ייז רָאנ --- ,טשינ טעז רענייק עכלעוו ,ןטלעוו טמיוצרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןריט

 "יילרעד ןוא גנואיײרפַאב ךיז טימ טגָארט ןוא ןײרַא ןטלעוװ ערעדנַא ןיא טערט יז

 סָאװ ,ןעמיוצ עכעלרעניא ןופ ךיוא רָאנ ,ןענַאריט ןוא ןרַאצ ןופ רָאנ טשינ ,גנוז

 "ןַאפעג ןייז ןופ ךיז טגָארט סָאװ ,ךייט רעטיײרפַאב-זייא ןַא יו --- ,טגנעַאּב יז ןבָאה
 | ןכַאלמ ןוא רעדלעפ עקידגנילירפ עיירפ רעביא עטירָאק רענעג

 1926 -- עשרַאװ ןיא עדערד סגנונגעזעג

 ןייארַאפ- ןטארעטיל ןא טעקנַאב ֹא ףיוא

 וצ רעווש רימ זיא םעד ןגעוו -- עשרַאװ ןייק ןעמוקעג טציא ןיב'כ סָאװרַא

 רעדנַא ןַא וצ ןרָאפעג זיא סָאװ ,ןיבר ַא ןופ השעמ עשידיסח ַא ָאד זיא'ס .ןדער
 ןוא ןגָאז רסומ םיא לָאז רענעי זַא ,ליצ ןייא זיולב ייברעד טַאהעג ןוא ןיבר

 ַא רַאפ ייטש'כ ןעוו ,לָאמ סעדעי ליפעג סָאד בָאה ןיילַא ךיא .ץרַאה סָאד ןכערבעצ

 לסיב ַא .ןגָאז רסומ רימ לָאז'מ ףרַאד'כ ןוא ארומ ַא טלָאמעד ליפ'כ .טעברַא רעיינ

 ַא זיולב זיא סָאד זַא ,טשינ טניימ .עשרַאװ ןייק ןעמוקעג טציא ךיא ןיב רַאפרעד

 ןיב'כ ,תמא .ןשטנעמ עגיח עלַא טימ ןדנונרַאפ םידעפ רעטנזיוט טימ ןיב'כ .טרָאװ

 סע לָאז'מ ,טוג גונעג זיא עקירעמַא ןיא רעבָא ,רענַאקירעמַא יד טימ ךיוא ןדנוברַאפ

 ןעמ טרעוװ ,טשינ יצ ָאי ליוו'מ יצ ןוא דרע עטכייפ זיא עקירעמַא .ןבָאה ביל ןענעק

 | ,טצנַאלפעגנייא טרָאד

 רענעכָארבעצ ַא טימ ךייא רַאפ ייטשיב זַא ,הדומ ךיז ןיב'כ ,םירבח ערעייט

 ןוא ןייז ךיא ףרַאד ָאד זַא ,םייה ןיימ זיא ןליוּפ זַא ,ךיא ליפ טייז ןייא ןופ ,המשנ

 ןיימ ןכָארבעצ בָאה'כ .ךעלגעממוא רימ סע זיא ,רעבָא טייז רעטייווצ רעד ןופ .ןפַאש

 ןוא טרעגריבעגנייא ןטרָאד ךיז ןּבָאה ,עקירימַא ןיא ןענייז רעדניק עניימ .ןבעל

 -רעד רעבָא ,טרָאד ןוא ָאד ןיב ןיילַא ךיא ,ןסײרסױרַא טשינ ןטרָאד ןופ ייז ןעק'כ

 ןיא ןליפ טנעקעג סע ךיא בָאה ןטסײממַא .ןצנַאג ןיא טשינ ץעגרע ןיא רשפא רַאפ

 ךיא בָאה סָאװ .טולב ןסָאגעג ךיז טָאה ךייא ייב .המחלמ רעד טניז רָאי ףלעווצ יד

 לייוו ,ןָאטעג טשינ ךייא יבגל בוח ןיימ בָאה'ּכ -- ?ןקיטייוו יו רעמ ןָאט טנעקעג

 קירעגנוה ןייז טנעקעג טשינ ךיא בָאה עקירעמַא ןיא .ןָאט טנעקעג טשינ םיא ּבָאה'כ

 דניק ןיימ ,רעדניק עניימ ייב ןעזעגנָא רעבָא סָאד ךיז טָאה ןטסײממַא .רעכיזמוא ןוא

 ךימ בָאה ךיא .דייל ךיא סָאװרַאפ ,ןיטשרַאפ טנעקעג טשינ ןפוא םושב ןיוש טָאה

 -ניא טשינ רעמ םיא ןעק ןעמ ןוא ןסירעגסױרַא זיא סָאװ ,לצרָאו ַא יו ,טליפעג

 ,ןצנַאלפ

 ףיוא טרעהעגפיוא טשינ ךיא בָאה ,קידנציז עקירעמַא ןיא :ךַאז ענדָאמ ַא זיא'ס
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 ןליוּפ ןופ ךס ַא רעייז טָאה "בנג עקטָאמ,, ךוב ןיימ .ןלױּפ ןעז וצ עלייוו ןייא ןייק

 םייה ןיימ רַאפ ןכַאמ טוװרּפעג בָאה'כ .עקירעמַא ךיא עז ןליױּפ ןיא דָארג ןוא
 -גגעלעגנָא-ןעילימַאפ וצרעד םרוג ןענַײז ךס ַא .לייוורעד ףיוא רָאנ רעבָא ,ךיירקנַארפ

 יד טשינ שיטקַאפ ךיא ייטשרַאפ ךיודַאד ןוא רעגיה ַא ךיא ןיב תמא ןיא .,ןטייה
 טכַאמ ,טעקנַאב א רימ טכַאמ .ריא סָאװ ,ךרודַאד .טעקנַאב ןטימ עטכישעג עצנַאג
 | .רעגיה ַא ןייז רעבָא ליוו ךיא .טסַאג ַא רַאפ ךימ ריא

 טנוװָא ןקיטניה בָאה'כ סָאװ ,רעטרעוו עמערַאװ יד רַאֿפ רעייז ךייא קנַאד ךיא
 יש 8 בע 12} 22 : | . .טרעהעג ָאד

 ,שיטסימיטּפָא טנייה ןייז טשינ ! ןעק'כ סָאװ ,רעייז רעױדַאביכ ;םירבח ערעייט

 ידֹּכ ,ןלױּפ ןייק רעהַא םוק'כ :עבלעז סָאד לָאמ עכעלטע רימ טימ ןיוש טעשעג'ס

 ןיא ןײֹרַא רָאג ךיא לַאפ ףוס םוצ ,גנונעפָאה טימ לופ ,לַאװק רעייא ןופ ןּפעש וצ
 -גענערב ױזַא ןעוועג טינ ךָאנ זיא לָאמנייק זַא ,ארומ בָאה ךיא .לֿפייוצ ןרעסערג ַא
 וַא ,רעמ ץלַא ךיז טכוד רימ .זדנוא ייב ןייז טשינ רעדָא ,ןייז ןופ עגַארפ יד קיד

 -ןוא ארומ ןייק טשינ ֿבָאה ךיא .עיצַאלימיסַא רעטכעלש ןופ טּפַאכרַאפ ןרעװ רימ
 -ַאלימיסַא עבלַאה יד .ןפוא םענייש ַא ףיוא זיא --- ןייגרעטנוא בוא רָאנ ,ןייגוצרעט

 ביירט'כ זַא ,ןייז ןעק .ךימ טלקע יז --- עיצַאלימיסַא עשיטנעגילעטניא עבלַאה יד ,עיצ

 זיא סָאװ ,ןוויטיזָאּפ םעד ןיא ךיוא ןסעגרַאפ טשינ ןעמ רָאט ףוס לכ ףוס .רעביא

 רעטנזיוט רעקילדנעצ יד טימ ןלוש עשידיי יד :ןרָאי עטצעל יד ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג

 ַא רָאנ ךָאד זיא סָאד רעבָא .ןטרָאד טשרעה סָאװ ,םזילַאעדיא רעסיורג רעד ,רעדניק
 ,סָאד ליוו ךיא קרַאטש יו טסייוו ריא .םי ַא ןרעוו ןּפָארט םעד ןופ לָאז יאולה .,ןּפָארט
 ףמַאק ןרַאבטכורפמוא םעד טימ ,עגַארפ-ןכַארּפש רעד טימ ךיוא זיא טכעלש .רעייז

 תומה-ךאלמ םעד ױזַא טשינ טעז רעלעטשטפירש ןייק .שיערבעה ןוא שידיי ןשיווצ
 ןיא טעברַא עצנַאג יד זַא ,ךיז טכוד לָאמטּפָא .רעשידיי רעד יװ ,ןגיוא יד רַאפ

 .א,טסיזמוא

 . רימ .ןרעו רעסעב טעוו'ס זַא ,ןפָאה רימָאל ןוא ץלַא רַאפ ,םירבח ,ךייא קנַאד ַא

 !טשיג סע ןלעװ רימ ןוא ןייגרעטנוא טשינ ןרָאט

 -- עדייב -- "עשרַאוו ןוא -- "רעצ ןופ ךוב סָאד,, :רעכיב יד ןופ
 רעבָאטקָא -- "רעטעלב עשירַארעטיל,, יד ןופ ןוא ,1930 עשרַאװ

 | .עשרַאוװ ,1926 -
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 ו - רעדאב םשרג  ן יי

 יי יט 80,780 .,90-.,00 20 .,20 96 .,"96 86,786, 8

 םשה-שודיק ףיוא ויינשיה רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןברַאטש ןדיי ייווצ

 סלַא .ענליוו יװ רעטעּפש ךס ַא טייקשידיי ַא רַאפ רעטנעצ ַא ןרָאװעג זיא עשרַא
 עגנַאל ןופ ךשמ ןיא עשרַאװ טָאה עיװָאזַאמ ץניוװָארּפ רעד ןופ טָאטשטּפױה וו

 ןצענערג יד ןיא ןדיי ןרירעלָאט ןזומ טשינ לָאז יז טכער סָאד טַאהעג ןרָאי
 זַא ,ץעזעג ַא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא 1525 ןיא זיא לעיציפָא ץנַאג .ןרעיומ עריא ןופ
 -רעביא ץעזעג עקיזָאד סָאד זיא ךָאנרעד .עשרַאװ ןיא ןעניפעג טשינ ךיז .ןרָאט ןדיי
 ,טסוגיוא דנומגיז ךרוד יוװ ױזַא ,ןטשרע םעד דנומגיז גינעק ךרוד ןרָאװעג טרזחעג
 ץנעדיזער ןייז רַאפ עשרַאװ טכַאמעג טָאה רעטירד דעד דנומגיז גינעק ןעוו רעטעּפש
 יד לייוװ ,ןדיי רַאפ טָאטש רעד ןופ ןרעיוט יד ןענעפע טזומעג ןיוש טָאה ןעמ ןוא
 טימ ןעמַאזצ עשרַאװ ןופ טַארטסיגַאמ רעד טָאה ,טגנַאלרַאפ סע ןבָאה םיצירּפ

 ןלָאז ןדיי זַא ,ןוָאלרעד וצ טשינ ןטייקכעלגעמ עלַא טדנעוװעגָא טפַאשרעגריב רעד
 ָאי ןיהַא ןענייז ןדיי עסיוועג זַא טכַאמעג רשפא ךיז טָאה סע .ןעניוװ ןגעמ טרָאד

 רעטירד רעד דנומגיז ןעוו טייצ רעד ןיא ,רעבָא ןבָאה ייז .הקיתשב ןעמוקעגנײרַא
 יד ,ןפוא ןלַאגעל ַא ףיוא עשרַאװ ןיא ןצעזַאב ךיז טנעקעג טשינ ,טריגער טָאה
 רַאפרעד .עשרַאװ ןיא לודג ןשידיי םוש ןייק טשינ ןעק טייצ רענעי ןופ עטכישעג
 ףיוא ןברָאטשעג טסלָאמעד טרָאד ןענייז סָאװ ,ןדיי ייווצ ןופ ןעמענ יד רעבָא יז ןעק

 / .,םשה שודיק
 ןעמוקרָאפ ןרָאי ענעי ןיא ןגעלפ טעטש עשיווטיל ןוא עשיליוּפ עלַא ןיא טעמכ -

 ןיק ."סעיטסָאה , יד ןדנעש ייז רעדָא ,תוצמ יד וצ טולב ןצונ ןדיי זַא םילובלב

 ,לובלב ַא םיא ןגעק רעצעמע טשינ טיירג יצ ,רעכיז ןעוועג טשינ ןַאד זיא דיי םוש
 וליפַא ןעמ טָאה ךעלצעזעג בעל ןטימ ןלָאצַאב ןפרַאד טעװ רע ןכלעװ רַאפ
 רעבָא ןעמ טָאה סָאד .תודע עשידיי לָאצ עסיוועג ַא לובלב ַאזַא וצ ןבָאה טפרַאדעג

 ןייז דשוח םוצ לייוו ,דשח םוצ טשינ רעבָא ,ןטּפשמרַאפ םֹוצ ןבָאה טפרַאדעג רָאנ
 יד גונעג ןעועג זיא גנודנעש-סעיטסָאה רעדָא ןכערברַאֿפ טולב ַא ןיא ןדיי ַא
 גנַאל ױזַא םיא ןוא טריטסערַא ןדי םעד דלַאב ןעמ טָאה .יוג ןייא ןופ הריסמ

 רעדָא ,עיציזיווקניא רעד ןיא ןברָאטשעג זיא רע זיב ,טעשטומעג ׂשירָאטיזיװקניא
 .ןיא ןעוועג הדומ ךיז טָאה רע ןוא םירוסי יד ןגָארטרעֿבירַא טנעקעג טשינ טָאה רע
 | .ןעגנַאגַאב טשינ זיא רע סָאװ ןכערברַאפ ַא

 153 רָאי ןיא ןברָאטשעג ,עקָארק ןיא 1868 רָאי ןיא ןריױבעג -- רעדַאב םשרג
 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רענָאיּפ ,רָאטקַאדער ,רעלעטשטפירש .קרָאירינ ןיא
 עוטירָאטסיה ערעלוּפָאּפ ןופ רבחמ ,עקירעמַא ןיא 1912 רָאי םעד טניז .עיצילַאג ןיא
 עזעירָאטסיה ענייז ןשיווצ ,ןעגנולמַאז-רָאלקלָאפ ײלרעלַא ,םעֹמַארד ;תונורבז ,ןעייסע
 .ןטלַאטשעג עשידיי רעוועשרַאוװ לָאצ עסיורג ַא -- ןרוטַאינימ
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 ןעוועג טסלָאמעד זיא תוצמ יד וצ טולב ךעלטסירק ןצונַאב ןדיי זַא ,ןביולג רעד
 ןפערט טנעקעג שזַא ךיז טָאה סע זַא ,גנורעקלעפַאב רעד ןשיוצ טײרּפשרַאפ ױזַא
 לצעגייש םעניילק ַא םענייז טימ ףרָאד ַא ןופ רעױּפ ַא ןעמוקעג זיא סע זַא ,השעמ ַא
 ףיוא ,ןפיוק לצעגייש סָאד לָאז הליהק רעקסירב יד ,קסירב ןיא בר םוצ רָאי ריפ ןופ
 ...חסּפ דובכל םיא ןעליוק וצ

 סקנּפ םעניא טרעדלישעג טרעװ ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל עקידסלָאמעד יד
 ךָארב א ךָאנ ךָארב ַא, :רעטרעװ עקידנגלָאפ יד טימ הליהק: רענעזױּפ רעד ןופ
 עכעלקערש םילובלב .החונמ עגר ןייק טשינ זדנוא טיג ןוא זדנוא רעביא טמוק
 תונתמ ליפ ןבעג וצ קעװַא קיטיונ זיא לָאֵמ טּפָא ןוא טכַארטעגסיױא זדנוא ףיוא ןרעוו
 טגָאלּפעג ןוא טגָאיעג רימ ןרעוװ םעדרעסיוא .הסיפת ןוא טיוט ןופ ןדיי ןעװעטַארוצּפָא
 ערעווש עכלעזַא ףױרַא זדנוא ףיוא ןגייל סָאװ ,םיחלג ןוא םיצירּפ עשירַאברַאב ךרוד

 'רימ לייוו ,טסַאל רעייז רעטנוא ךיז ןכערב .סעציילּפ ערעזדנוא זַא ,ןעגנולָאצּפָא
 .ןגָארטרעד טשינ ייז ןענעק

 ,םירחוס עסיורג ,םיריבג רעדירב ייווצ עשרַאו .ןיא ןענופעג טלָאמעד ךיז ןבָאה
 ןטפעשעג עסיורג טריפעגנָא ןבָאה סָאװ ,לאיתוקי ןב הדוהי ןוא לאיתוקי ןב השמ
 ןיוש טָאה סע ןוא -- ףיוה ןכעלגינעק ןטימ ןוא םיצירּפ עטסכיירטולפנייא יד טימ
 רעד רעבָא ייז טָאה .עשרַאװ ןיא טכער-ןיוװ ןגירק ןלָאז ייז ,ייברעד ןטלַאהעג
 טכַארטעגסױא יײז ףיא ןעמ טָאה ?ןבָאה טלָאװעג טשינ טַארטסיגַאמ רעװעשרַאװ
 סָאװ ,?עיטסָאה, ַא ןפיוק וצ ףיוא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ןענייז יז זַא ,לובלב ַא
 ןָאטוצנָא ןוא טולב ריא ןופ ןּפַאצ וצ ,ןליוּפ ץנַאג רעביא טקישעגמורַא ןבָאה יז
 .,תונויזב ריא

 טָאה סע .טסוװעג טשינ ןעמ טָאה טכַארטעגסיוא לובלב םעד טָאה סע רעוו
 רעבָא זיא סָאד ,טָאטש רעד רעביא גנַאלק ַא םעד ןגעוו ןגָארטעגמורַא זיולב ךיז
 -רעטנוא ןַא יז ןגעק ןריפנָא ןוא ןריטסערַא ןשטנעמ ייווצ יד לָאז ןעמ גונעג ןעוועג
 ,אטח רעייז ןיא ןייז הדומ ךיז ןלָאז ייז ,ןעלטימ עשירָאטיזיוװקניא עלַא טימ גגנוכוז

 ןוא עיציזיווקניא רעד ןופ םירוסי עלַא :קידלודעג ןגָארטעגרעבירַא רעבָא יז ןבָאה
 ,עכעלקערש אזַא ןעוועג זיא עיציזיווקניא יד ןוא -- ןעוועג הדומ טשינ ךיז ןבָאה
 | .ןברָאטשעג רעטשרע רעד ריא ןופ שזַא זיא לאיתוקי ןב השמ זַא

 ברע גָאט ַא ןדיי ייווצ יד ןעמ טָאה טריטסערַא .(ו"נש) 1596 ןיא סע זיא ןעוועג
 רעד רעטנוא ןברָאטשעג לאיתוקי ןב השמ זיא רייא שדוח ןיא גָאט 14 ןוא חסּפ
 זיא רע לייוו ,טיוט ןייז טימ טנגונַאב טשינ ךיז יז ןבָאה .רעקינייּפ ענייז ןופ טנַאה

 ןעמ טָאה ,ןעמוקַאבסױרַא טשינרָאג םיא ןופ טָאה עיציזיווקניא יד ןוא ןברָאטשעג
 טעװ רעמָאט ,רעדורב ןייז ןופ ןגיוא יד רַאפ תונויזב ײלרעלַא ןָאטעגנָא ןטיוט םעד
 ןטיוט םעד טָאה ןעמ .ןכערברַאפ ןייז ףיוא ךיז ןייז הדומ וצ ןעגנערברעד םיא סָאד

 טּפעלשעגמורַא ױזַא ןוא דרעפ ַא ןופ קע םֹוצ םיא ןדנובעגוצ ,ןטעקַאנ ַא ןָאטעגסױא
 עסיורג טימ ץיירק ַא וצ ןגָאלשעגוצ םיא ןעמ טָאה ךָאנרעד .טָאטש רעד רעביא
 ,גנוקיציירק סעסוטסירק ןופ רעגייטש םעד ףיוא ,לגענ ענרעזייא

 ןטױט םענופ רעדורב ןפיוא גנוקריוו ןייק טַאהעג טשינ ץלַא סָאד רֶעבָא טָאה

 ןבָאה ,קידלושמוא ןענייז רעדורב ןייז ןוא רע זַא ןגירשעג רדסכ ץלַא טָאה רע ןוא
 ןוא ..ןעלטימ ערעפרַאש ןדנעװנָא ףרַאד ןעמ זַא ,ןעזעגנייא ןרָאטיזיװקניא יד
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 רעדורב ןייז ןברָאטשעג זיא (רייא שדוח ןיא גָאט 18) טיוט ס'השמ ךָאנ גָאט ריפ ,ןַאד
 ,רעקינייּפ עשירָאטיזיװקניא ענייז ןופ טנַאה רעד רעטנוא לאיתוקי ןב הדוהי

 עקיזָאד יד ןופ סעצָארּפ רעד ןרָאװעג טריפעגנָא זיא סע ןעוו ,טייצ רענעי ןיא |
 ןעמ .םיעס ַא ןופ ןעגנוטַארַאב יד עשרַאו ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ,רעדירב ייווצ
 -עגנָא ייוצ יד טנעקעג טוג ןבָאה סָאװ ,םיעס םענופ םיצירּפ יד יצ טשינ טסייוו
 ןבָאה ייז רעדָא ,טרָאװ טוג ַא ייז רַאפ ןגָאז טלָאװעג טשינ ןבָאה ,ןדיי עטגָאלק

 זַא ,רעכיז זיא ךַאז ןייא .ןרעה טלָאװעג טשינ ייז טָאה ןעמ רָאנ ,טגָאזעג ָאי רשפא
 ןופ זיא רע ןעו ןוא ,טסוװעג טשינרָאג השעמ רעקיזָאד רעד ןופ טָאה גינעק רעד
 ךיז טָאה גינעק רעד .טױט ןעװעג ןדיי עדייב ןיוש ןענייז ,ןרָאװעג רָאװעג ריא
 ,ןפלעה טנעקעג טשינרָאג רעבָא ןיוש טָאה רע ,טרעזייבעג רעייז סיוא טעז סע יו
 ןופ ןובשח ןפיוא םישודק עדייב יד ןייז וצ רבקמ לעּפַאב ַא ןבעגעג זיולב רע טָאה

 ןיא ןעװעג טשינ טלָאמעד ךָאנ זיא סע יו ױזַא ןוא .,עסַאק רעכעלגינעק רעד
 ַא ןיא טריפעגקעװַא םישודק ייווצ יד ןעמ טָאה ,ןימלע-תיב רעשידיי ןייק עשרַאװ
 .לארשי רבק וצ טכַארבעג ייז טָאה ןעמ ווו ,עשרַאװ ןבענ ליימ יירד לטעטש

 טגעלפ ןעמ יוװ ױזַא ןוא -- ו"נש רייא א"כ ןעוועג זיא הרובק רעד ןופ גָאט רעד
 ןטייּפ רעשידיי רעזָאלנעמָאנ ַא טָאה ןבעלרעביא ףיט םישעמ עכלעזַא טלָאמעד ךָאנ

 -עגנירַא רעטעּפש זיא סָאװ ,הניק ריש ַא שינעעשעג ןקיזָאד םעד ןגעוו ןבירשעגנָא
 ןעניפעג סע ווו ,(םַאדרעטסמַא ןיא טקורדעג) "אטיל גהנמכ תוחילס,, יד ןיא ןעגנַאג
 ריפ עשיטסירעטקַארַאכ עקידנגלָאפ יד םיזורח עקידהרוש-ריפ 24 ןשיוװצ ךיז
 1 : ןפָארטס

 ,םירבד תולילע ומשו םיבזכ ילע ורבד ...,

 ,םירקש תודע ודיעהו אוש רבד םהיפ רשא
 -- םירקי תושפנ דוצל םדל הבראנ :ורמא
 ,םירוהטו םישודק םיחא ינש םתשרב ודכלנו

 ,םשארב םיהלא ,בר זפמו בהזמ םידמחנה
 ,םשקומ חפב ולפנ לאיתוקי ינב הדוהיו השמ
 -- ,םשפנ ורסמ ארונהו דבכנה םשה תשודק לע
 ,םשאכו תאטחכ וחבזמ לע ןוצרל ולעי

 ,רבג רשא םתולילעב םשפנ ישקבמ ושקניו /

 ,רבד עדי אל אוהו והוספתיו השמל ולילעהו
 -- רבשהו ויחא תרצב הדוהיל דגויו

 ,רבקא םשו תומא תומת רשאב :ול רמאיו

 ,םתוא ונע אל רשא יונע וחינה אל , . ,

 ,םתומצע לכ ורבשו םופרש תפזו תירפגו שאב
 -- םתוח יחותפ שדק תירב םהל ופרשיו

 ,םתומש תא אשא לבו םדמ םהיכסנ ךיסא לב
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 יד ןגעו ךיז טניפעג עקָארק ןיא אשידק ארבח רעד ןופ סקנּפ םעניא ןוא

 :םימחר אלמ לא רעקידנגלָאפ רעד םישודק ייווצ

 ינב הדוהי 'רו השמ 'ר םישודקה ,םתומבו םהייחב םימיענה םיחאה תמשנו ...
 ריעב םילודג םייונעב ופרצנו ונחבנו ןויסנב ודמע רשא ,ןיבמוג ק"קמ לאיתוקי
 תמשנו בקעיו קחצי םהרבא תמשנ םע לארשי לכלו ונל דומעי םתוכז ....אשרַאװ

 ..םשפנ ורסמ רשא ,םישודקה לכ

 -רעביא ףיט ןשינעעשעג עכלעזַא טלָאמעד ךָאנ ןעמ טָאה ,טקרעמַאב ןיוש יו
 יד ןעװעג ריכזמ ךיוא טָאה ןעמ ןוא תוניק ןבירשעג ייז ןגעוו טָאה ןעמ ,טבעלעג
 ךיז ןבָאה רעבָא רעטעּפש .טעטש עשיליוּפ עלַא ןיא ענעמוקעגמוא יד ןופ ןעמענ
 ..י+טרזחעגרעביא ליפוצ ןוא טפָא וצ ןשינעעשעג עכלעזַא

 (1927 קרָאירינ ,ןליוּפ ןיא ןדיי תורוד קיסיירד :ךוב ןופ)
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 ריר ירא יי ירא ירא ירא ירא ריר

 יקסנַאטַאטָאב בקעי

 עג עג עג עג עג עג עג עי עי עג עג עי עב

 םלוע תיב רעשנעג םעד ףיוא ירדנ לכ ַא

 ןעמ ןעק ,עכעלנעזרעּפ ןייק טשינ ןענעז ייז שטָאכ סָאװ ,ןעגנובעלרעביא ןַארַא
 רָאּפ ַא ןרעה סָאד זיא רימ רַאפ .ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ןפוא םושב יז ת

 רעשנעג ןטסוװַאב םעד ףיוא ירדנ לכ ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ רָאי

 עקַאט רשפא ןוא עכעלנייוועגרעסיוא ןימ ַאזַא ,עשרַאװ ןיא םלוע תיב ןשידיי
 ,גנובעלרעביא עשיטסַאטנַאפ

 טָאטש עקיזָאד יד ,עשרַאװ ןיא לָאמ ןטייוצ םוצ ןעוועג טלָאמעד ןיב ךיא

 ןבעל ןשידיי ןצנַאג ןוא ןסיורג ריא טימ טּפַארק'סגנויצוצ ַא טַָאהעג רימ רַאפ טָאה
 ןטרָאד זיא ,ןלױּפ ןופ טָאטשטּפיױה רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןעוועג ןיב ךיא ןעוו
 םזיטימעסיטנַא ןייק שטָאכ ,דנַאטשוצ ןקידנעילב טעמכ ַא ןיא ןעוועג ןבעל עשידיי סָאד

 לָאמ ןטייווצ םוצ ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ןוא .ןטרָאד טלעפעג טשינ טלָאמעד ךיוא טָאה

 ןבעל עשידיי סָאד זיא ,דנַאל ןשילױוּפ ןצנַאג ןיא ןוא טָאטש רעקיבלעז רעד ןיא

 ייס ןעמוקעג זיא סָאװ ,םזיטימעסיטנַא רעד .טקירדרעד ןוא ןגָאלשרעד ןעוועג טרָאד

 עטסרעמ יד ייב טומ םעד ןעמונעגוצ טָאה ,גנוריגער רעד דצמ ייס ןוא ןסָאמ יד דצמ
 טכַאמעג ןבָאה םייחל לדבי םיובנירג קחצי ןוא ה"ע יקסניטָאבַאשז ,לוז ןעוו ,ןדיי

 ןיא ןדיי עקירעביא ןָאילימ ַא ןַארַאפ זיא סע זַא םעד ןגעוו ןעגנורעלקרעד ערעייז
 יו רעמ טָאה ךיז ייב ףיט קינייװעניא רעבָא ,ןסָארדרַאפ ןעמעלַא סָאד טָאה ,ןליױּפ
 ,ןלוּפ ןיא קירעביא טליפעג ךיז ןדיי ןָאילימ ַא

 רעירפ .ןצרָאּפָארּפ עדליוו ןעמונעגנָא ןבָאה טײקיזָאלטכער יד ןוא טַײקמערָא יד
 טַאהעג ןבָאה קַאלָאּפ ַא ןוא דיי ַא ןעוו .טײקמערָא יד ןריובעג טײקיזָאלטכער יד טָאה
 סעיגעליווירּפ עלַא טַאהעג טָאה קַאילָאּפ רעד ןוא ןעמָארק עכיילג ייווצ ריט ייב ריט

 ,רעייטש ןקיכַאפליפ ַא ןלָאצ טפרַאדעג טָאה רע ןוא ןעגנוטכילפרַאֿפ זיולב ךיי רעד ןוא

 קאלָאּפ םעד טכַאמעג ךייר אלימב סָאד טָאה ,טלָאצעג טשינרָאג טָאה ןבש רעד ןעוו

 ןיוש ןּבָאה ייז ןוא ןרָאװעג בורח ןענעז םירחוס עשידיי .ןדיי םעד טמערָארַאפ ןוא
 ןענעז עשרַאװ ןופ ןסַאג יד .ץעזעג ןגעק ןגעוו-רקפה ףיוא ןזָאל טזומעג ךיז אלימב

 טניז .עיבַארַאסעב ןיא לטעטש ַא ןיא 1895 ןריױבעג -- יקסנַאשָאטָאב בקעיי

 "ןמעמ ,גרוטַאמַארד ,טסירָאמוה ,טסינַאמָאר | ,רעלייצרעד ,םערייא סָאנעוב ןיא; 126

 -סָאנעוב ,"?עסערפ יד, ןופ רָאטקַאדעֶד ,טסי לַאנרושז ,1רעביירשי- ןעזַאטרָאּפער- ,טסירַא

 עשירַארעטיל ןופ רָאטַאזירַאלוּפָאּפ ,רעקי טירקי רוטַארעטיל ,רעוטד רוטלוק ,סערייא

 ,עּפָארייא ,עקירעמַא רעביא סעזייר ,ןעגנולעטושרָאפ- ןמסנוקניילק ןפ רעסי (עזער ,קרעוו

 ,זדנוא יב ןרָאטַארָא עטסלופרָאמוה ןוא עטסעב יד ןופ .לארשי תנידמ ןיא לָאמ-ליפ

 עכעלטע ..ששידיי --- הכולמ-טלעוו רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעפ עטסזשימַאני ך יד ןופ ענייא

 14 רעבָאטקַא ,עקירּפַא-םורד ןיא גנולצולפ ןברָאטשעג .עשרַאװ טכוזַאב לָאמ
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 ףיױא טַאהעג 'ןטפעשעג, ערעייז ןבָאה סָאװ ,רעלדנעה עשידיי טימ ןעוועג לופ
 ,טנעטַאּפ םעד ןלָאצ ןענעק וצ גונעג טנידרַאפ טשינ ןבָאה ייז ןוא ךעלעגעוו-ּפוטש
 תעשב ןרילרַאפ ןוא ןרעוו טריטסערַא לָאמעלַא ןגעלפ ייז .ןעמוקעג ייז ןופ זיא סָאװ

 ןוייוװַאב ךיז ןגעלפ רעלדנעה יד טָא ןופ ךס ַא .סרעייז לזמ-ערבָאד עצנַאג סָאד השעמ
 ןלָאצ ייז ןגעלפ ,טנעטַאּפ ןלָאצ וצ טָאטש ןוא טכַאניב טעּפש טשרע ןסַאג יד ןיא

 "ךעלדסח., ,רעלדנעה יד טָא ,ןפורעג ייז טָאה ןעמ .טסיצילַאּפ-ןסַאג םעד לרַאבַאכ ַא

 טָאה ןעמ ,ןַאמ-יײצילָאּפ םעד ןופ דסח ןטימ טבעלעג ןֿבָאה ייז לייוו ,(ךעלדעסעכ)

 טָאה ןשטנעמ עטמעשרַאפ ןוא עכעלקילגמוא רעמ ןייק ."רעלדנעה,, ענעי ןעז טפרַאדעג

 ןופ ןסַאג ערעכייר יד ןיא ךיז ןעײרדמורַא אקווד ןגעלפ יז .ןעז טנעקעג טשינ ןעמ
 רעד ןוא סוסקול םעד וצ טסַארטנַאק רערַאמשָאק א ןעוועג ןענעז ייז ןוא עשרַאװ
 .לופ ןעוועג ןענעז ןסַאג ענעי עכלעוו טימ ,תורקפה

 רעד ןופ רמוש םעד ןלָאצַאב וצ טַאהעג טשינ לָאמַא טָאה "לדסח, ַאוַא ןעוו ןוא
 -ײצילָאּפ םעד רעדָא ןזיװעגסױרַא םיא טָאה רע סָאװ ,דָאנג םעד רַאפ גנונעדרָא
 טָאה ,"ףמַארק, רעשיטימעסיטנַא ןַא ןוא תועשר ַא ןעמוקעגנָא םיצולּפ זיא ןַאמ
 ןייז טימ ןָאטעג עװעדרָאמ ַא טָאה רע טעטילַאטורב לפיוו טימ ןעז טפרַאדעג ןעמ
 טזָאלעג הרוחס לסיב ןייז ןוא טריטסערַא םיא טָאה רע ױזַא יו ןוא ?ןטרישזעטָארּפ,
 רעטסערג רעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ .זיא דסח רענעטורעג ױזַא רעד .רקפה ףיוא
 ,תוירזכא

 סע .רופיכ-םוי ףיוא עשרַאװ ןיא ןביילברַאפ וצ ןעמוקעגסיוא דָאֹױג זיא רימ
 קידארומ ןעוועג זיא עשרַאװ טָאטש יד .טסברעה בױהנָא ןוא רעמוז ףוס ןעוועג זיא
 .עמערָא ךעלרעדיוש ךס ַא ןופ ןוא עכייר רָאג לסיבַא ןופ טסַארטנָאק םעד טימ לופ

 ןענעז טכענ יד ןוא געט יד .גנוגעװַאב טימ לופ ןוא ןייש ןעוועג זיא ןיילַא טָאטש יד
 קרַאטש ןעוװעג ךָאנ זיא טָא .עליבַאטס ןייק טשינ ןוא ערעטיול ,ענייש ןענַאטשעג
 ,רעטעלב עטקלעוװורַאפ טימ טקעמשעג טָאה סע .ליק ןרָאװעג זיא טָא ןוא סייה
 ,טכַאדעג ךיז טָאה'ס .ןענַאיװ וצ ןָא ןבייה סָאװ ןעמולב טימ ןוא ןטכורפ עטרעגעלרַאפ
 ,ןעמופרַאּפ יד ךיוא .טסברַאה רעד סָאװ ,חיר ןקיבלעז םעד טָאה ןבעל עצנַאג סָאד זַא
 ךיוא ןוא רענַאקירעמַא ןיא יו רעמ ןעיורפ יד ןופ ןגָארטעג ָאד ךיז ןבָאה עכלעוו

 ,חיר-טסברַאה ןקיבלעז םעד טַאהעג ןבָאה ,טעטש עשיעּפָארײא ערעדנַא

 ,ןליש עטסרעמ יד ןיא ןעוועג ךיא ןיב הבושת ימי תרשע יד ןופ טייצ עצנַאג יד
 ,עטסמערָא יד ןיא ןעוועג ןיב ךיא .ךעלביטש ןוא ךעלזיילק ,סעגָאגַאניס ,םישרדמדיתב

 ךעלביטש עשידיסח ןיא ןעוועג ןיב ךיא .רעזייה-טעבעג עשידיי עכייר ןוא עלעטימ
 ףיוא טנװַאדעג טָאה ןעמ וו ,ךעלביטש עכלעזַא ןיא .רעגייטש ןטסנדישרַאפ ןופ
 טשינ ךיז טָאה עילעטס יד סָאװ ,שודיח ַא ןעוועג זיא סע זַא ,תולוק עכלעזַא
 .קידתומיענב ןוא ליטש טנװַאדעג טָאה ןעמ ווו ,ךעלביטש עכלעזַא ןיא ןוא ,ןטלָאּפשעג

 שממ ןעזעגסיוא ןבָאה רענװַאד יד ווו ,רעזייה-טעבעג עכלעזַא ןיא ןעוועג ןיב ךיא
 עשיטַאבעלַאב שידלָאי טנװַאדעג ןבָאה סע ווו ,ןליש עכלעזַא ןיא ןוא ךעלרעטלַאלטימ

 סָאװ ,םינזח טרעהעג בָאה ךיא .ענרעדָאמ:-ץנַאג ,ןשטנעמ ענרעדָאמ בלַאה ,ןדיי
 טַאהעג עקַאט ןבָאה ייז ןופ עקינייא .טלעװ רעד ןיא עטסעב יד וצ טרעהעג ןבָאה
 ןעמיטש ןייק ןצנַאגניא ןבָאה סָאװ טינזח טרעהעג בָאה ךיא ןוא .ןעמענ-טלעוו
 ןָאטעג סָאד ןבָאה עקינייא .ןעגנוזעג יו ,ןעירשעג רעמ ןבָאה ייז ןוא טַאהעג טשינ
 עלַא ןבָאה ןליש ךס ַא רעייז ןיא .תולוק עקירעזייה ןוא ענעמונַאב ךעלקערש טימ
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 ערענעש טַאהעג ןבָאה ייז ןופ ךס ַא ןוא ןוח םעד טימ םענייניא ןעגנוזעג םיללּפתמ
 סָאװ ,ןעמיטש טָאהעג ןבָאה םיללּפתמ עקינייא .רע יו תוקיתמ רעמ ןוא ןעמיטש

 .טנעװ יד טלקָאשעג ייז טימ ןבָאה ייז ןוא יראה תגאש עקַאט ןעוועג ןענעז

 רעמורפ ןייק קידנעייז טינ .רוּפכ-םוי ברע ןופ גָאט רעד ןעמוקעג זיא טָא ןוא
 ּבָאה וצרעד .ירדנ-לכ וצ ץעגרע ןייג וצ טייקיטיינ ַא טליפעג ךָאד ךיא בָאה ,דיי
 סא טעז סע יװ ןעז ךיא ףרַאד רעביירש רעשידיי ַא יװ זַא ,טליפעג ךיוא ךיא
 ױצ טעטש עסיורג ךס ַא ,ךס ַא ןעזעג טָאהעג ןיוש בָאה ךיא .,ירדנ לכ וצ עשרַאװ

 ירדנ לכ ֹוצ ןעזעג בָאה ךיא ,רעיינ רעד ןיא ייס ,םייה רעטלַא רעד ןיא ייס ,ירדנ לּכ
 זיב ,ןָאדנָאל ,זירַאּפ ,ןילרעב ,ןיו ,טשערַאקוב ,וענעשעק ,סעדָא ,וועשטידרעכ
 ןליפרעד טשינ לָאז ןעמ וװ ,טלעוװ רעד ןיא טָאטש ןייא ןייק ןַארַאפ טזיינ .קרָאי-וינ
 רעשידיי רעקידנטיידַאב ַא ןַארַאפ רָאנ זיא טרָאד ביוא ,ירדנ לכ וצ רעטיצ ַא
 ןטשרע םעד תעב ,טשערַאקוב ןיא טכַאנ-ירדנ.לכ ַא ןסעגרַאפ טשינ ןעק ךיא .ץוביק
 טביולרעד טלָאמעד ךיז ןכָאה רימ .עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד רעטנוא גירק-טלעוו

 רעשידיי-שיטעיווָאס רעטײרּפַאב טציא רעד ,רבח ןיימ ןוא ךיא .סַאּפש ןרעטיב ןימ ַא
 רענַאיצילַאג ַא ןוא ריִציפָא רעשידיי רעשירַאגנוא ןַא ,גרעבנרעטש בקעי רעטכיד

 ןופ סַאג רעטסלַארטנעצ רעד רעביא ןזָאלעגסױרַא ךיז ןבָאה ,טַאדלָאס .רעשידיי
 טלעטשעגּפָא ןוא ?עירָאטקיװ אעלַאק, רעד רעביא טָאטשטּפױה רעשינעמור רעד

 טרעפטנעעג זדנוא ןבָאה סע ?"דובכה ךלמ הז אוה ימ,, טגערפעג ייז ייב ןוא ןשטנעמ
 ךיז טָאה יורפ ַא .טרַאװרעד ןבָאה רימ לפיוו ןשטנעמ רעמ ךס ַא ךַאז רעד וצ

 ,טנייועצ ךיז טָאה יז ןוא ירדנ לכ וצ זיא סע זַא ,טנָאמרעד

 רענייא .ירדנ לכ וצ ןעמ טייג ןיחווו :םעלבָארּפ םעד רַאפ ןענַאטשעג ןיב ךיא

 ןָאטעג גָאז ַא םיצולּפ רימ טָאה דניירפ עניימ ןופ

 ,םלוע תיב םעד ףיוא ןעגנַאגעג טלָאװ טרָא רעייא ףיוא ךיא ---
 .רעטניױטשרעד ַא טגעופעג ךיא בָאה -- ?םלוע תיב ןכלעוו ףיוא ---

 ..םלוע תיב ןשידיי רעשנעג םעד ףיוא --
 ?ירדנ לכ טרָאד טגָאז ןעמ ---

 .ןעמ טגָאז יאדווא ---
 | ?ױזַא יו ןוא רעוו --
 ןףעז ריא טעוװ ,טייג ?ןגערפ ליפ ױזַא ריא טפרַאד סָאװ ---

 ,סופ-וצ ןעגנַאגעג ענשימוא ןיב ךיא .ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןוא טגלָאפעג בָאה ךיא

 םוי ברע עשרַאװ ןעז טלָאװעג בָאה ךיא .ךעלטייוו ץנַאג ןעוועג זיא סע שטָאכ

 ןיב ךיא .ךעלסעג ןוא ןסַאג עמערָא ךס ַא רעייז ןעגנַאגעגכרוד ןיב ךיא ,רוּפכ

 טימ ןוא תולד ריא טימ טמירַאב ןעוועג זיא סָאװ ,סַאג עשטָאמס יד ןעגנַאגעגכרוד

 ןגעלפ סע ןיהווו ,לכעלוש ןיילק ַא ןעוועג .זיא טרָאד ,טייקשיטלעוורעטנוא ריא

 ןעוװעג זיא ליש רענעי ןופ שילָאּפ ןיא זַא ןגָאז ןעמ טגעלפ .םיבנג ןעמוק טפָא

 ,לארשי עמש ןגָאז םייב ןגיוא יד ןכַאמרַאפ ליוו סָאװ ,רעקיזָאד רעד זַא ,גנודלעמ ַא

 .תוירחא רענעגייא ףיוא זיולב רעבָא ,ןָאט סָאד געמ

 -רַאפ יד וליפא .טרעטיצעג יװ סעּפע ןוא טרעביפעג טָאה טָאטש עצנַאג יד |

 סָאװ ,טנגעג רענעי ןיא טיירדעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ ןוא רענעמ עטקיטכעד

 יז ,קידנעטש יו שרעדנַא סעּפע ןעזעגסיוא ןבָאה ,םלוע-תיב םוצ טריפעג טָאה

 טימ ןוא רעדלימ טקוקעג ןבָאה ייז .קידבוט-םוי ןוא עטמיורעגפיוא ןעזעגסיוא ןבָאה
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 טליפעג ךיז טָאה סע .טנגעגַאב ןבָאה ייז סָאװ ןשטנעמ יד ףיוא טכַאדרַאפ רעקינייװ
 עקירעיורט ַא ןעוועג זיא דיירפ יד רעבָא ,ךעלסעג עמערָא ענעי ןיא דיירפ עסיוועג ַא
 ןוא למיה םוצ ףױרַא ןקוק טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה ןעיורפ עמורפ ,עטמיוצעג ַא ןוא
 הסנרּפ ןוא טנוזעג ןרעשַאב לָאז רע זַא ,טָאג ייב ןטעבעג סנטיײצַאב ןיוש ןבָאה ייז

 ,תוריבע יד ףיוא ןייז לחומ לָאז רע ןוא

 םלוע-תיב רעשנעג םוצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא ןעוו ,טכַאנרַאפ ןעוועג ןיוש זיא סע

 ןשטנעמ רעמ טימ ןעוועג לופ זיא ןיהַא געו רעד זַא ,טקרעמַאב בָאה ךיא ןוא

 ןבָאה ייז .ןעוועג סָאד ןענעז ןשטנעמ ערעדנַא ןוא .ךעלנייוועג טרָאד טעז ןעמ יו
 טימ ייז ןופ טרעטיצעג ךָאד טָאה סעּפע ןוא קידעכָאװ ןוא יורג רעייז ןעזעגסיוא
 ערעייז ןוא רעדילק ערעייז ןופ טרעמָאיעגּפָארַא טָאה טיײקמערָא יד .בוטיםוי
 ןענעז סעקילַאק ןוא .טײקמערָא יד ,טצוּפרַאפ ןעוועג ךָאד יז זיא סעּפע ןוא רעמינּפ
 ,סעקילַאק ײלרעלַא .םלוע-תיב םוצ ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ןשיווצ ןעוועג

 ןשטנעמ ןעגנַאגעג ןענעז סע .דלעה ַא ןעוועג ָאד ןיוש זיא רעקיוה ַא טימ שטנעמ ַא
 ןעוועג זיא סָאװ ,גיוא ןייא ףיוא דנילב ןעוועג זיא סע רעוװ .ןגיוא עדנילב טימ

 ףיא דנילב ןעוועג זיא'ס רעװ ןוא ,עמלעב ַא טַאהעג טָאה רעדָא ,ןענורעגסיוא
 ןענעז סע .גינעק ַא ןעוועג גיוא ןייא ףיוא רעדנילב ַא זיא עטצעל יד רַאפ .ןגיוא עדייב
 ןבָאה ןזיוה יד ןוא סופ ןייא טלעפעג טָאה עקינייא ,סעילוק טימ ןשטנעמ ןעגנַאגעג

 טפעלשעג ךיז ןֿבָאה ייז ןוא סיפ עדייב טלעפעג ןבָאה ערעדנַא ,טּפעלשעגכָאנ ךיז

 ןפלָאהעג ייז ןבָאה ערעדנַא רעדָא ,טּפוטשעג ןיילַא ןבָאה ייז סָאװ ,ךעלעגעוו ףיוא

 יד ןשיװצ "ןטַארקָאטסירַא, יד וצ טרעהעג ךיוא ןבָאה טנעה ןָא ןשטנעמ ,ןּפוטש

 סע זַא ,רעמינפ| עטרימרָאפעד עכלעזַא טימ ןעיורפ ןוא רענעמ ןעוועג ,סעקילַאק
 .ןקוק וצ קערש ַא ןעוועג זיא

 ןופ גנולעטשסיוא רעכעלרעדיוש רעד ףיוא ןקוק טלָאװעג טשינ בָאה ךיא

 סָאװ .טענגַאמ ַא יו ןגיוצעג ךימ טָאה סע .טנעקעג טשינ בָאה ךיא רעבָא ,םימומ
 ףיוא ןקוק וצ ןגיוצעג ךימ טָאה רעמ ץלַא ,ןעוועג זיא ןעזסיוא סנצימע רעכעלנייפ
 ץלַא בָאה ךיא ןוא סעקילַאק יד ןגָאירעבירַא ןייא ןיא ןטלַאהעג בָאה ךיא ,םיא
 ַא ןגיצעג ךָאנ ךיז טָאה טייצ עצנַאג יד .עלַא ייז רַאפ ןייז וצ ןזיוװַאב טשינ
 םייב .םלוע-תיב םעד ףיױא ךעלדנע ןיוש ךיא ןיּב טֶא ןוא ,רימ רַאפ עגנערעש
 ךיז ןעמ טָאה ךָאד ןוא ירפ ןעװעג ךָאנ זיא סע .גנערדעג ַא ןעוועג זיא ןײגנײרַא
 רעבָא ,שינעלייא סָאד זיא סע סָאװ ,ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ בָאה ךיא ,טלייאעג
 ןיוש זיא םלוע-תיב רעד .,ןענַאטשרַאפ סָאד ךיא בָאה ןעמוקעגניײרָא ןיב .ךיא ןעוו
 טכיל עגעסקַאװ עסיױורג יד טימ דומע םעד ןבעל ןוא .ןשטנעמ טימ לופ ןעוועג

 . .ןעועג טשינ ץַאלּפ ןייק ןיוש זיא

 עקידנענערב טימ- ןעוועג לופ זיא םלועד תיב רעד .טקוקעגמורַא ךיז בָאה ךיא

 ,עסייו טנערבעג ןבָאה סע ןוא ,טכיל ענעסקַאװ ,עלעג טנערבעג ןבָאה סע .טכיל
 ,עניילק ךיוא ןוא עלעטימ ,טּכיל עסיורג רָאג טנערבעג ןבָאה:סע .טכיל ענעניראעטס

 עמורפ יד .טכיליהמשנ ןסייה ,רוּפכ-םוי ףיוא ןָא טדניצ ןעמ סָאװ ,טכיל יד

 טכיל-המשנ יד ןבָאה ָאד -ןוא .עטיוט יד ןופ תומשנ יד רַאפ ךעלטיינק ןגייל סענעדיי
 טדניצ ןעמ ןעמעוו רַאפ ,עטיוט יד ןגיל סע וװ ,םלוע-תיב עמַאס םעד ףיוא טנערבעג
 שטָאכ ,דַאשט ןכעלשּפיה ַא טײרּפשרַאפ ןבָאה טכיל עקידנענערב יד .,טכיל יד ןָא
 טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .קיטפול ץנַאג ןעוועג זיא'ס ןוא ןסיורד ןיא ןעוועג ךָאד זיא סע
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 ערעדנַא .טכיל יד טפלעה ףיוא ןשָאלעג ןוא ןָאטעג זָאלב ןרעקרַאטש ַא לטניוו ַא
 ,טכיל יד ןופ סעטסָאבעלַאב ןוא םיטַאנעלַאב יד .ןשָאלעגסיױא ןצנַאגניא סָאד טָאה
 רעטייוו ייז ןוא ענעקָארשעגרעביא ןפָאלעגוצ ןענעז ,ןרָאװעג ןשָאלעגסיױא ןענעז סָאװ
 ,ןדנוצעגנָא

 ,רעקיטרַאנדישרַאפ ַא ןעוועג זיא רע .םלוע םעד ףיוא טקוקרַאֿפ ךיז בָאה ךיא |
 ןענעז קינייוועניא .סעקילַאק יד ןפיָאװעג קרַאטש רעייז ךיז ןבָאה ןיײרַא ןגיוא יד ןיא

 יז ןוֿפ עקינייא רעבָא ,געו םעד ףיוא ןעזעג בָאּה ךיא ליפיוו ךָאנ רעמ ךס ַא ןעוועג

 טעטש ענעדישרַאפ ןיא ןעזעג ןיוש בָאה ךיא .ענעי יו רעגרע ךָאנ ןעזעגסיוא ןבָאה
 ףיא ןעזעג בָאה ךיא .סלּפירק ןופ ןטָאװרעזער עטמירַאב עיזַא ןוא עּפָאריײא ןופ
 רעטיוועג ַא ןיא בָאה ךיא .סעקילַאק עשלַאפ ןוא עטכע רעלטעב ןופ ןקרַאמ יד

 עשיטסַאטנַאפ ַאזַא .סלּפירק רועיש א ןָא ןעזעג ענליו רעשידיי רעד ןופ טנגעג

 םעד ףיוא :טלָאמעד ןעזעג בָאה ךיא יװ ,םימומ עכעלשטנעמ ןופ "גנולעטשסיוא,
 / .ןעזעג טׂשינ ןבעל ןיימ ןיא לָאמנייק ךָאנ ךיא בָאה ,עשרַאװ ןיא םלועד תיב

 ןבָאה - סעקילַאק יד סָאװ ,טייקּכעלנייּפ יד ךיז ןיא טשרעהַאב בָאה ךיא
 גונעג ןעוועג .םלוע ןרעדנַא םעד טקוקַאב בָאה ךיא ןוא ןפורעגסױרַא רימ יג
 טשינ ןעזעגסיוא ןְבָאה ייז ןוא רעלעפ ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,טײלעמערָא

 רענעמ ייס ,ערעגניי ייס ןוא ערעטלע ייס ,ייז ןופ עקינייא .ךעלקילגמוא רעקינייוו

 ןייק טפרַאדעג טשינ ןבָאה ייז זַא ,קידכעבענ ױזַא ןעזעגסיוא ןבָאה ,ןעיורפ ייס ןוא
 סָאד ןָאט-שטיינק ַא ןלָאז ייז זַא ,גונעג ןעוועג זיא סע ,תונמחר ןפורוצסיורַא םומ

 ךיא .קידתונמחר ךעלקערש ןעזסיוא ןלָאז ייז זַא ,טנַאה ַא ןקערטשסיוא ןוא םינּפ
 רע ןוא ייז ףיוא קוק ןקיטּכיר ַא ןבעגעג טלָאװ טָאג ןעוו זַא ,טרעלקעג ךיז בָאה

 ,ןפלעה טפרַאדעג ייז רע טלָאװ ,תונמחר ןופ טָאג ַא ןעוועג עקַאט טלָאװ

 םעד ףיוא ןעוועג זיא רעלעפ עשיזיפ ןָא ןוא טימ טײלעמירָא יד ןבעל ןוא
 ןענעקרעד טנעקעג טָאה ןעמ .עשרַאװ ןופ טלעוורעטנוא יד ירדנ לכ וצ םלוע-תיב
 זיא סע רעװ ןסױטשנָא טנעקעג ךיז טָאה ןעמ .רעביירש עשידיי ײלרעלַא ןופ ןדלעה
 ןעמ טָאה םיבנג יד ןשיווצ ןוא .סנָאפלַא ןַא ךיוא זיא סע רעװ ןוא בנג ַא "זיולב,
 זיא סע רע ןוא לטנעה ןדלָאג ַא ,טַאי רעקנילפ ַא זיא סע רע ןענעקרעד טנעקעג
 ריר ןייא טימ ןעק סָאװ !רעב ַא ןופ עּפַאל ַא יװ טנַאה ַא טימ רוחב ַא ,רבג ַא
 יד טנעקרעד ךיוא טָאה ןעמ ןֹוא ,ץלַא ןעמענוצ םיא ייב ןוא ןברק ןייז ןביוטרַאפ
 ןיוש זיא טעברַא רעייז סָאװ ,םיבנג "ערעדילָאס,, יד ,סעקינטלעוורעטנוא ערעטלע

 ןופ םיטַאבעלַאב ערעטלע ןעוועג ןוא ,ןײלַא ןענעבנג עקַאט יוז ,תוצע ןבעג רעמ

 ןענעז ייז ."סעשטיװָאשּפַאש ,, ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב ןענעז עכלעוו ,"ךעלזייה,
 ןסַאּפ עיורג טַאהעג ךיוא ןיוש ןבָאה סָאװ ,דרעב טימ ,ןשטנעמ עקירָאילטימ ןעוועג

 עקינייא ןוא קידבוט-םוי טצוּפעגסיױא ןעוועג עלַא ןענעז ייז .רעכייב ערעווש טימ ןוא
 ןופ ןטייק ענעדלָאג וליפַא ןוא ענרעבליז רעכייב יד ףיוא ןזיוועג ןבָאה ייז ןופ
 טקנוּפ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,טַאי ןייא ןורכז ןופ סױרַא טשינ רימ ןעק סע .סרעגייז
 ,גרעבמַאס קיזיא רעליּפשיוש רעװעשרַאו רעטסוװַאב רעד ןעזעגסיוא טָאה סע יו
 סירָאמ יו טקנוּפ ןעזעגסיוא טָאה רענייא ןוא ."בנג עקטָאמ,, טליּפשעג טָאה רע ןעוו
 ,"המקנ ןופ טָאג, עסעיּפ רעד ןיא ?שטיװָאשּפַאש לקעי;, ןופ עילָאר רעד ןיא ץרַאװש
 ,ןצרַאװש טכַאמעגכָאנ טָאה רע יצ ,םיא ייב ןגערפ טלָאװעג קרַאטש ךיז טָאה רימ
 - .:טבַאמעגכָאנ םיא טָאה ץרַאוװש רעדָא
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 ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,עקינייא ךיוא סעקינטלעװרעטנוא יד טָא ןשיװצ ןעוועג
 ,סעקשַאד עקיצנַאלג טימ ןעלטיה ןייק ןגָארטעג טשינ ןבָאה ייז .רעדיילק עשידיסח

 ןבָאה סע יװ ױזַא ,סעקשַאד ענעפָאטש טימ ךעלעטיה עניילק רָאנ ,ערעדנַא עלַא יו

 ןופ עקינייא ןבָאה סעטָאּפַאק עגנַאל ךיוא ןוא ,ןליוּפ ןיא ןדיי עשידיסח יד ןגָארטעג
 סלַא ןילַא "ןטעברַא, ייז ןופ עקינייא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ןעמ .ןגָארטעג ייז
 רימ טָאה ןעמ ."ְךַאפ,; רעייז ןיא ייז טפלעה ןעזסיוא םורפ רעייז עקַאט ןוא םיבנג
 ַא טימ םיבנג עגינייא ןעוועג טלָאמעד ןענעז םלוע תיב םעד ףיוא זַא ,טגָאזעג
 "זייט, ,סָאד טפור ןעמ יװ ,ןעוועג ןענעז ייז .טלעוורעטנוא רעד ןיא םש ןסיורג
 טלַאפ ײצילָאּפ סָאװרַאפ ןענַאטשרַאפ טשינ בָאה ךיא ןוא טשודיחעג ךיז בָאה ךיא
 ,טסווורעד ךָאנרעד ךיז בָאה ךיא .טנעמָאמ םענעי ןיא םלוע-תיב םעד רעביא טשינ

 יד ןזָאל ור וצ טכַאנ רענעי ןיא לָאז ןעמ זַא ,ןביוא ןופ קנו ַא ןעוועג זיא סע זַא

 םיבוט םוי עכעלטסירק יד ןיא טָאה ןעמ יװ טקנוּפ ,סעקינטלעװרעטנוא עשידיי

 ךס ַא ןעװעג זיא לָאצ רעייז סָאװ ,סעקינטלעװרעטנוא עשייוג יד טזָאלעג ורוצ

 ,ןײרַא די רעד ןיא טּפַאכעג ךיוא ײצילָאּפ טָאה רשפא ןוא .עשידיי יד יו ,רעסערג

 ןוא םורַא זַא ןרעװ טקרעמַאב ףרַאד סע .ןקוקנײרַא ליפוצ טשינ ןיהַא לָאז יז זַא

 רעד ןופ ןטלַאהעג ךיז טָאה יז רעבָא ,טלעפעג טשינ ײצילָאּפ ןייק ךָאד טָאה םורַא

 .גנונעדרָאמוא ןַא ןופ לַאפ ןיא זיולב ןשימנײרַא ךיז טיירג ןעוועג זיא ןוא ןטייוו

 ,םוהת םוצ ןרעהעג סָאװ ,עכלעזַא טלעפעג טשינ ןבָאה ןעיורפ יד ןשיווצ ךיוא

 ןשיװצ ךַארּפש ערַאגלוװו ץנַאג ַא טגָאמרַאפ ךיוא ןבָאה סָאװ ,סנרעלטעב רעסיוא

 ךס ַא ןעוועג ןענעז סענכעק ןוא ןטסניד עקַאט ןוא ןטסניד ןופ סנרעלקעמ ןוא ךיז

 ענעסיררַאפ טימ ,ןעיורפ-ןסַאג עגנוי ןעוועג ןענעז סע .טלעוװרעטנוא עמַאס רעד ןופ

 ךיז ןבָאה סָאװ ןוא ןקַאב יד ףיוא "תואּפ,, טימ טמעקרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,סנעזסיוא

 ןענעז סע ןוא .רעּפרעק ןופ ןלייט עלַא טימ ךיז ןזייװַאב וצ טלעטשעגּפָא טשינ

 ןכָארקענּפָא ןוא טקלעװרַאפ ןעזעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ-ןסַאג ערעטלע ךיוא ןעוועג

 ןיוש ייז ןבָאה ,טעװעלַאשזעג טשינ ןבָאה ייז סָאװ ,ערדוּפ יד ןוא ברַאפ יד ןוא

 עטלוב ןזיוועג ןיוש ךיז ןבָאה עקינייא ייב .ןשטיינק יד ןטעלגרַאפ וצ ןפלָאהעג טשינ

 טקוקעג ןבָאה רענעמ ערעטלע ךיוא ןוא םירוחב .ןטיײהקנַארק עסיוועג ןופ םינמס

 ןרעװ עכלעוו ,ןעיורפ ערעטלע ךיוא ןעוועג ןענעז סע ןוא .ןרעױדַאב טימ ייז ףיוא

 ןבָאה ייז ןוא קינָאה ןיא ןוא קיסע ןיא טצוּפעג ןעוועג ןענעז ייז ."סעמומ,, ןפורעג

 ,ןטסורב יד ףיוא ןוא ןרעיוא יד ףיוא ,רעגניפ יד ףיוא גנוריצ לסיב שּפיה ַא ןגָארטעג

 יקורדנייא ןטסקידנסױטשּפָא ןוא ןטסגרע םעד טכַאמעג ןבָאה ןעיורפ עקיזָאד יד

 | .סעקילַאק יד יוװ וליּפַא רעכעלנייּפ טקריוועג ןבָאה ייז

 טרָאד ןוא ָאד ךָאנ ךיז ןבָאה ןלַאוטש עטצעל .ןײגרַאפ ןבױהעגנָא טָאה ןוז יד
 יד טימ טפַאשהנכש ןיא ןפָארטעג ךיז ןבָאה עקינייא .םירבק יד טימ טליּפשעג
 ץנערוקנָאק ַא ןָא טייג סע זַא ,קורדנייא םעד טכַאמעג טָאה סע ןוא טכיל עקידנענערג
 ןטיירג ןעמונעג ךיז טָאה ןעמ .ןלַארטש עקידנליּפש ןוא ךעלמעלפ עקידנקוט יד ןשיווצ

 ,ירדנ-לכ וצ

 ןָאטעגנָא עטסרעמ יד ןבָאה םיתילט ,ןעלטיק ןיא ןָאטעגנָא ךיז ןבָאה עקינייא
 ןפרָאװעג רימ ךיז טָאה סע ןוא .ןָאטעגנָא טינ םיתילט ןייק ןבָאה םירוחב יד רָאנ
 טקוקעגוצ ךיז בָאה ךיא .ןיילק ןעוועג זיא עטַאריײהרַאפמוא לָאצ יד זַא ,ןגיוא יד ןיא
 ,עטלעגרַאפ ,עטנירגרַאפ ,עטלַא ךס ַא רעייז ייז ןשיווצ ןעוועג .םיתילט יד וצ



 127 | יי ר יק סנַאשָאטָאב בקעי

 ןענעז סָאװ ,רעבליז ןופ תורטע טַאהעג ןבָאה עקינייא .עטעטַאלרַאפ ןוא ענעסירעצ
 ןבָאה םידעפ ענרעבליז יד .ייז ןופ רעקיטש ןלַאפעג ןענעז סע ןוא ןסירעצ ןעוועג
 ןגָארטעג ןבָאה ערעדנַא ,םיתילט עגנַאל רָאג ןגָארטעג ןבָאה עקינייא .טעּפירטעג ךיז
 טשינ ןבָאה עצרוק יד ןשיווצ ךיוא ןוא ,ךעלפרַאש יוז ןעזעגסיוא ןבָאה סָאװ ,עצרוק
 .ענעסירעצ ןייק ןוא עטלַא ןייק טלעפעג

 רעייז ַא טימ ןוא קעשַאד ןקיצנַאלג ַא טימ ןַאמרעגנוי ַא יו טקרעמַאב בָאה'כ
 לקעז-תילט ַא ןופ ןעמונעגסיױרַא טָאה ,רעדיילק עטסָארּפ ץנַאג ךיוא ןוא םינּפ ןטסָארּפ

 רע ןוא םענייר ַא ןוא םענייש ַא ,טייקסייוו רַאפ ןקידנרירעמיש ַא ,תילט םעיינ ַא
 ַאוַא טימ ןַאמ ַא סָאװ ,טשודיחעג ךיז בָאה ךיא .םיא ןיא טליהעגנייא ךיז טָאה

 ןלַאפעגנייא זיא רימ ןוא .תילט םענייפ ןוא םענייש ַאזַא טָאה ,ןעזסיוא ןטַאװעטסָארּפ
 גָאט ןייא טימ רָאנ רשפא רעדָא ,רעירפ געט רָאּפ ַא טימ טָאה רע זַא ,טכַאדרַאפ ַא

 ןייק טשינ ןענעבנג זיא םיא רַאפ .תילט ןקיזָאד םעד טעבנגעגוצ ץעגרע רעירפ
 ַא םיא רַאפ זיא תילט םענייש ַא ןיא ירדנ לכ ןגָאז ןוא ,הסנרּפ ַא רָאנ ,ןכערברַאפ

 ,הווצמ עסיורג

 ךיוא ןעיורפ יד ןבָאה ,םיתילט יד ז ןָאטעגָא ןבָאה רענעמ יד סָאװ ,טייצ רעד ןיא
 יד טימ ןעגנַאגעג ךָאנ ןענעז סָאװ ,עקיזָאד יד ןוא ירדנ לכ וצ ןטיירג ןעמונעג ךיז
 ןגָארטעג ןבָאה ייז סָאװ ,סעקילַאש ןוא ךעלכיט טימ טקעדרַאפ ייז ןבָאה ,ּפעק עויולב
 ךעלקערש ,קידבוט-םוי .ךעלרעייפ-ךעלרעדיוש ןעזעגסיוא טָאה סע .סעציילפ יד ףיוא

 ןעמ סָאװ ,טעבעג סָאד ,"הכז הליפת,, יד ןגָאז טרעהעג טָאה ןעמ .סרעגרע סעּפע ןוא

 ןגעווטסעדנופ ןוא ירבע ןרעווש ץנַאג ַא טָאה טעבעג עקיזָאד סָאד .ירדנ-לכ רַאפ טגָאז

 ןקיטכיר םעד טימ ןוא קיטכיר רעייז רעטרעוו יד ןגָאז טרעהעג עקינייא ןופ ןעמ טָאה
 טנרעלעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא טשינ ָאד ןלעפ סע זַא ,טנעקרעד טָאה ןעמ .ליפעג

 סָאװ ,רענעמ ןופ ןצכערק ַא טרעהעג ךיז טָאה סע .רעמ ךָאנ רשפא ןוא- רדח ַא ןיא

 טכַאמעג טָאה ןענייוו סָאד ןוא .ןעיורפ ןופ ןעשעה ַא ןופ ןרָאװעג טײלגַאב דלַאב זיא
 יוװ רעמ ןרָאװעג זיא ךַאז יד .דליב עצנַאג סָאד יװ ,קורדנייא הענדָאמ ַאזַא טקנוּפ
 ןופ עקינייא ,ןטכיש ענעדישרַאפ ןופ ןדיי ןגיל סע וװ ,םלוע-תיב ַא ףיוא .ענדָאמ

 סָאװ גנידצלַא טוט בור רעייז סָאװ ,ןשטנעמ ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז ,סוחי ןסיורג

 ןעוועג ןענייז טנעָאנ רעד ןיא .טָאג ייב ךָאד ןטעב ייז ןוא ןטָאברַאפ טָאה טָאג
 עסיורג ַא טליּפשעג ןבָאה סָאװ ,םיריבג ןוא םיסחוימ . ,םינבר עטמירַאב ןופ םירבק

 ןופ ןעוועג סע זיא טייוו יו ןוא .ללכ ןלױּפ ןופ ןדיי עשילוּפ יד ןופ ןבעל ןיא עלָאר

 ןָאנעניד בקעי טימ םענייאניא ,ץרּפ שובייל קחצי טגיל סע וװ ,"ץרּפ להוא ,, םעד

 סעצרּפ ןופ טנַאירַאװ + ַא ָאד עז ךיא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ .יקסדנַא .ש ןוא

 ."קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאניײיב.

 קרַאטש ךיז טָאה רע שטָאַּכ ,ןטסוהוצסיוא ןביוהעגנָא ןיוש ךיז טָאה ןזח רעד

 ךיא בָאה ,םינּפ עצנַאג סָאד טעמכ טלעטשרַאֿפ םיא טָאה סָאװ ,תילט ןיא טליהעג

 טָאה רע ןוא קירָאילטימ יו רעמ סעּפע ןַאמ א ןעוועג זיא רע .ןעז וצ םיא ןזיוװַאב

 רעבָא ,םינּפ לדייא קרַאטש ןייק טשינ טַאהעג טָאה רע .דרָאב עסייוו ַא טַאהעג ןיוש
 טצוו ןזח רעד ןוא טָא-טָא .ירב ןקירעיורט ןוא ןלעדייא ןַא טַאהעג ןבָאה ןגיוא ענייז

 ןפורעגסיױרַא טָאה ךוא ןדיי ייב רעטיצ ַאזַא סױרַא טפור סָאװ ,הליפת עטלַא יד ןגָאז

 .;ןדיי טשינ ייב ךיוא רעטיצ ךס ַא
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 עלַא ןטייק ענרעוייא ןופ יװ ,רעּפמילקעג ַא טרעהרעד ךיז טָאה םעצולּפ ןוא |
 ךיז טָאה רעּפמילקעג רעד ןענַאװ ןופ ,רעיוט םעד וצ ןגױא יד טדנעוועג ןבָאה
 ,ןשטנעמ ייווצ טימ ןַאמײצילָאּפ רעשילױוּפ ַא ןעמוקעגניירַא זיא סע .ןרעה טזָאלעג
 ןוא ןזח ןבעל ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןַאמ ַא .ןטייק ןיא טדימשעג ןעוועג ןענעז סָאװ
 ,םלוע-תיב םעד ףיוא ןגָאז ירדנ-לכ םעד רעביא רעעזפיוא רעד ןעוועג אמתסמ זיא סָאװ

 ןעוועג ןדעי ןיוש יו ייס זיא גנוניישרעד יד .רעיוט םוצ טעּפמיא טימ ןפָאלעגוצ זיא
 ןרעה טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,רעכערברַאפ ייווצ טכַארבעג טָאה ןעמ .ךעלדנעטשרַאפ

 ארומ ייז טָאה ןעמ זַא ,עכעלרעפעג עכלעזַא ןעוועג אמתסמ ןענעז ייז .ירדנ לכ
 טקעדרַאפ ןענעז יז ןעועג טשינ ןטייק יד טָאה ןעמ .ןטייק יד ןָאטוצסיױוא טַאהעג
 -  .טרעהעג ייז טָאה ןעמ רעבָא ,רעדיילק ערעייז טימ

 טליטשעגנייא ויא גנורעדורפיוא יז ןענַאװ זיב טייצ עשּפיה ַא טרעיודעג טָאה סע |

 ,רעיוט םעד וצ טדנעוװעג ןעוועג ןקילב סנעמעלַא ךָאנ ןענייז טייצ עגנַאל ַא .ןרָאװעג
 ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ןַאמ רעקיבלעז רעד .ןייטש ןבילבעג ןענייז עטדימשעג ייווצ יד ווו
 ,טכַארבעג טָאה רע סָאװ ,"טסעג , ייווצ יד ןנעוו ןַאמיײצילַאּפ םייב ןרימרָאפניא ךיז

 טנַאה רעד טימ ןמַאלק לָאמ ךס ַא טזומעג ץַאלּפ ןייז ףיוא ןייגקירוצ םייב טָאה
 ןגָאז ןעמונעג טָאה ןזח רעד ןוא טליטשעגנייא ךיז טָאה ץלַא זיב ,ןירַא רוזחמ ןיא
 ןסיוו ןטימ --- "להקה תעד לעו םוקמה תעד לע; לוק קרַאטש ןוא טסָארּפ ַא טימ

 רעד ייב ,"הטמ לש הבישיבו הלעמ לש הבישיב , להק ןופ ןסיוו ןטימ ןוא טָאג ןופ
 םע ללּפתהל ןיריתמ ונא , ,גנוציז רעטשרעטנוא רעד ייב ןוא גנוציז רעטשרעביוא
 ןענעז רעטרעוו יד שטָאכ .עקידניז יד טימ ןענעװַאד וצ רימ ןביולרעד -- ?םינירבעה

 טשינ ָאד ןבָאה עטסרעמ יד סָאװ ,ךַארּפש יד ,שודק ןושל ןיא ןרָאװעג טגָאזעג
 ייז יו ךיילג ,רעטרעוו עטגָאזעגסױרַא יד ףיוא טריגַאער עלַא ןבָאה ,ןענַאטשרַאפ

 יד סָאװ ,טרעלקרעד לָאמַא ייז ןעמ טָאה רשפא .ןענַאטשרַאפ קידנעטשלופ ייז ןבָאה
 זַא ,ןטקניטסניא ערעייז טימ טליפרעד ייז ןבָאה רשפא ,ןטײטַאב רעטרעוו עקיזָאד

 ,טכַאדעגסיױא רימ ךיז טָאה רשפא ןוא ...עגונ ייז זיא סָאװ ,הליפת עצרוק ַא זיא סָאד

 ,יֹוזַא ןריגַאער ייז זַא

 ןעמונעג למיה . ןרעטיול ןיא טָאה טרָאד ןוא ָאד .לקנוט ןעוועג ןיוש זיא סע
 טימ רעטרעװ עטלַא יד ןעגניז ןבױהעגנָא טָאה ןזח רעד ןוא .ןרעטש ַא ןעלקניפ
 סעּפע ןרָאװעג יז זיא ,טרַאה ןעוועג זיא עמיטש ןייז שטָאכ ןוא .חסונ ןטלַא םעד
 ליטש ַא טרעהעג ךיז טָאה ביױהנָא םייב .קיצרַאה ןעגנולקעג טָאה יז ןוא רעכייוו
 ןזח רעד ןעוו ןוא .רענעמ ןופ ךיוא ךָאנרעד ןוא רעבייוו ןופ זיולב רעירפ .ןעשעה

 ַא ןרָאװעג זיא ,"אבה םירוּפכ םוי דע הז םירוּפכ םוימ,, רעטרעוו יד טגָאזעג טָאה
 ךיז טָאה סע .םלוע ןצנַאג םעד ןופ ןעּפילכ ַא טרעהעג ךיז טָאה סע .רעמָאיעג סיורג
 ןופ סױרַא ןרעמָאי עטיוט יד רָאנ ,ןענייוו עקידעבעל י יד רָאנ טשינ זַא ,טכַאדעג

 ,םירבק יד

 סעדעי ןוא ירדנ לכ ,זיא רעגייטש רעד יוװ ,טגָאזעג ןזח רעד טָאה לָאמ יירד
 סָאװ .,ןייוועג סָאד ןוא רעקידנריר יא ,רעקרַאטש יא ןרָאװעג עמיטש ןייז זיא לָאמ
 .רעקידנריר ןוא רעקרַאטש ןרָאװעג ךיוא זיא ,טיילגַאב םיא טָאה

 ןקילב עניימ עכלעוו ףיוא ,ןשטנעמ עלַא ןוא םינכש עניימ טקוקַאב בָאה ךיא

 טשינ ןלָאז סָאװ ,ןגיוא רָאּפ ַא ןעזעג ןטלעז בָאה ךיא .ןלַאפ טנעקעג רָאנ ןבָאה
 רעמ טקירדעגסיױא ָאד טרעוו סָאװ :טגערפעג ךיז בָאה ךיא .ןרערט טימ לופ ןייז
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 ךיז בָאה ךיא ןוא ?ןייוועג םתס סע זיא ,קיטייוו סע זיא קערש סע זיא !ץלַא ןופ

 ןעניײװּפָארַא טייהנגעלעג ַא ָאד ןבָאה ןשטנעמ ,םענייאניא ץלַא זיא סע זַא ,טרעפטגעעג
 טייהנגעלעג ַא ךיוא ןבָאה ייז ,ןטילעג ןבָאה ייז סָאװ ;ץלַא רַאֿפ רעצרעה יד ןופ
 טעװ סע זַא ,ארומ ןבָאה ייז ןוא רעסעב ןרעוװ ייז לָאז סע זַא ,טָאג ייב ןטעב וצ

 .ןגיוא ערעייז ןיא דחּפ ליפ ױזַא ןַארַאפ זיא רַאפרעד ןוא .ךיז ןקערש ייז ןוא ןרעוו טשינ

 ַא ךָאנ עלַא ןבָאה ,לָאמ ןטירד םוצ ירדנ לכ טקידנעעג טָאה ןזח רעד ןעוו |

 טליטשעגנייא ימ רערעווש טימ ןבָאה ייז ןוא טנייוועג ןוא טעשעהעג טייצ עשּפיה
 ךס ַא ןגױא יד ןשיװסיוא ןעמונעג ךיז ןבָאה ייז ןופ עטסרעמ יד .ןרעמָאי סָאד
 ןופ ןעמונעגסיורא ןבָאה ערעדנַא ,ךעלכיט עסייוו ,עניילק טימ ןָאטעג סָאד ןבָאה
 טימ ןגיוא יד טשיוועגסיוא ךיז ןבָאה עקינייא .רעכיט עטיור ערעוש סענעשעק יד
 ,םיתילט יד

 עטלַא יד טגָאזעג טָאה רע .ןענוַאד םעד טימ ןעגנַאגעגנָא רעטייוו זיא ןזח רעד
 ןטייז עלַא ןופ ןפלָאהעג םיא טָאה ןעמ ןוא ןעגנַאזעג עטלַא ןעגנוזעג ןוא תוליפת

 סָאװ ,ןדיי טרָאד ןעוועג ,ןטייז ענעדישרַאפ ןופ ןעירשרַאפ ךיוא םיא טָאה ןעמ ןוא

 .ערעקרַאטש ךיוא רשפא ןוא טַאהעג טָאה רע יװ ןעמיטש ערעסיז טַאהעג ןבָאה
 ,טנָאקעג טשינ רענייק טָאה ןעיירשרעביא יז זַא ,ךיוה ױזַא ןעירשעג םתס ןבָאה עקינייא
 ייז ןוא קיצרַאה רעייז טגָאזעג טָאה ןוח רעד סָאװ ,תוליפת עקינייא ןעוועג ןענעז סע
 ,ןרָאװעג טקידנעעג זיא ירדנ לכ יוװ דלַאב רעבָא ,ןייטש ַא וליפַא ןריר טנעקעג ןבָאה
 סערעטניא ןקינלעז םעד ןזיװעגסױרַא טשינ ןיוש םלוע ןופ טפלעה ַא יו רעמ טָאה

 טָאה רע סָאװ ,"טסעג ,, ייוצ יד טריפעגקעוװַא טָאה ןַאמ-יײצילַאּפ רעד .רעירפ יו

 טָאה רעדיוו .ירדנ לכ ןגָאז ןביוהעגנָא טָאה ןעמ רעדייא טקנוּפ טכַארבעגנײרַא
 טקוקעגכָאנ םלוע רעד טָאה רעדיוו ןוא .ןטייק יד ןופ ןעגנילק סָאד טרעהעג ךיז
 רָאיַארעביא זַא ,טכַארטעג ךיז טָאה רעקוקכָאנ יד ןופ רענייא טשינ ,עטריטסערַא יד
 טימ טריסַאּפ טַאהעג ןיוש סָאד טָאה רשפא ןוא .םיא טימ ןריסַאּפ עקיבלעז סָאד ןעק
 םעט םעד לָאמניא טשינ טכוזרַאפ ןיוש ןבָאה םיללּפתמ יד ןופ ךס ַא רעייז .םיא

 ,עמרוט ןופ

 דָארג זיא סע .טייצ לקיטש ַא טרעהעג ךיז טָאה ןטייק יד ןופ ןרעּפמילק סָאד
 טָאה גנַאלקעג-ןטייק רעד ןוא ,ליטש טנוװַאדעג טָאה ןעמ ןעוו ,טנעמָאמ ַא ןיא ןעוועג
 סָאד ןזַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע .קערש ַא ןפרָאװעג יא ,קירעיורט טכַאמעג יא
 ןעיװַאד םוצ טײקמַאזקרעמפיוא יד טרעקעגמוא קירוצ טָאה ןטייק יד ןופ ןרעּפמילק
 ךָאנ לָאמ ןייא .םעד וצ קיטליגכיילג ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,לייט ןקיזָאד םעד ןופ

 ,טלָאמעד ןעוועג זיא סָאד ,םלוע ןצנַאג םעד ןָאטעג רעדור ַא רעדיוו ןענוװַאד סָאד טָאה
 !טָאג זיא טָאג -- "םיקולאה אוה 'ה, ןעירשעגסיוא לָאמ ןביז טָאה ןזח רעד ןעוו
 טגָאזעג סָאד רע טָאה לָאמ ןטשרע םוצ ןיוש .טגָאזעג ןזח רעד סָאד טָאה לָאמ ןביז

 ,טלקַאשעג ךיז ןבָאה םירבק יד זַא ,יירשעג"ןבייל ַאזַא טימ ,לוק ןקרַאטש ַאזַא טימ
 ,ןטלעװ טגיילעגנייא שממ ןזח ןופ יירשעג רעד טָאה לָאמ ןטעביז םייב

 רעבָא ,םלוע ןופ לייט רעקידנטײדַאב ַא ןענווַאד ןבילבעג ךָאנ עקַאט זיא םעד ךָאנ
 ,םיתילט יד ןָאטעגסיוא ךיוא ןבָאה ןוא םירוזחמ יד טגײלעגקעװַא ןבָאה ךס ַא רעייז
 רעעזפיוא רעד זַא ,ןיירַא ןוא סױרַא ןוא רעהַא ןוא ןיהַא ייגעג ַאזַא ןרָאװעג זיא סע
 רוזחמ ןיא טנַאה רעד טימ ןּפַאלק קרַאטש רעייז ןוא לָאמ ךס ַא טפרַאדעג טָאה
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 ןזח רעד .טגלָאפעג ליפוצ טשינ םיא טָאה ןעמ ןוא .ליטש ןייז לָאז סע זַא ,ןיירַא

 יו ,טָאג ייב זיא שטנעמ רעד זַא ,םעד ןגעוו רמז ַא ןעגנוזעג קידרעפָאה אקווד טָאה

 עקינייא .טרעהעגוצ םיא וצ ךיז ןבָאה עלַא טשינ רעבָא ,טנַאה סרעפעש ןיא םייל

 ןוא ךיז ןשיוצ טסעומשעג ןוא ןעלקניוו ענעדישרַאפ יד ןיא טקוררַאפ ךיז ןבָאה

 ןעגנַאגעגקעװַא ןצנַאגניא ןענעז ערעדנַא

 טכַאנ ירדנ לכ יד סיוא טעז סע יװ ,ןעז ןעגנַאגעגקעװַא ךיוא ןיב ךיא ןוא
 ךָאד ךיא בָאה רקיע עמַאס םעד .עשרַאװ ןופ םישרדמה:תיב ןוא ןלוש ערעדנַא ןיא

 ןוא רעלטעב ױזַא יו טרעהעג ןוא ןעזעג בָאה ךיא .טרעהעג ןוא ןעזעג טַאהעג ןיוש
 ךיא .ירדנ לכ ןגָאז םינימ עדייב ןופ ןוא ןטכיש ײלרעלַא ןופ סעקינטלעװרעטנוא
 ענדָאמ ַא רַאפ סָאװ ,טכַארטעג ךיז בָאה ךיא ןוא ייז ןצנַאג ןיימ טימ טרעביפעג בָאה
 .זיא עשידיי סָאד קלָאפ

 טָאה -.למיה ןרעטיול ןפיוא ןזיװַאב טַאהעג ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,הנבל עבלַאה יד

 ןעקנַאדעג עניימ ןפערט טפלעה יז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ ןוא טײלגַאב ךימ
 ןוש ןענעז רָאי קיצנאוצ רעבירַא .רָאלק ןעוװעג טשינ ןײלַא רימ ןענעז סָאװ
 רעשנעג רעװעשרַאװ ןפיוא ירדנ לכ ןעזעג ןוא טרעהעג בָאה ךיא טייז ןעגנַאגרַאפ
 ךיא ןוא ןגיוא יד רַאפ דליב עמַאזיורג-עװַאקישט סָאד ץלַא ךָאנ בָאה ןוא םלוע-תיב

 | ,םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ טייקסיורג יד םעד ןיא ןליפַא עז

 (1956 -- "*עסערּפ יד, ןיא טקודדעג)
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 ו ןַאבַאלַאב ריאמ ו

: 
* 

1 

 עשיערבעה עטשרע יד ןדנירג וצ ווורפ ַא

 עשרַאװ ןיא יירעקורד
 ו

 טָאה םזידיסח רעד ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןט18 םנופ טפלעה רעטייווצ רעד ןי
 ,קילבוּפער רעד ןופ ןטנַאק-חרזמ יד ףיוא ןענייז ,טײרּפשרַאפ קרַאטש ךיז

 "ורד ערענעלק ןענַאטשטנַא .ַא .א עטווװַאלס ,קצירָאּפ ,ץעיניסקעלַא ןיא

 ערעדנַא ןוא עשידיסח ליפ סױרַא ןביג ןוא טייצ עסיוועג ַא ןקריוו עכלעוו ,ןעיירעק

 | | ,םירפס

 ןיא יירעקורד ַא ןדנירג וצ ווורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 יד טַאהעג עשרַאװ טָאה ןטשריפ רעקצעיװָאזַאמ יד ןופ ןטייצ יד ןופ ךָאנ .עשרַאװ
 רעװעשרַאװ יד .ןעניווװ וצ טרָאד ןעוועג טביולרעד טשינ זיא ןדיי זַא ,עיגעליווירּפ
 ,עיגעליווירּפ רעייז טיהעגּפָא קרַאטש ןבָאה (?סענַאשטשעימ,,) רעגריב עשיטָאטש
 ןוא עטכַאילש רעד ןופ ליפ ןרָאפעגנָא ןענייז סע ןעוו -- ןעמייס יד תעשב רָאנ ןוא
 ןעלדנַאה ןוא ןעמוק וצ טביולרעד ןעוועג ןדיי רַאֿפ ךיוא זיא -- םירחוס עדמערפ
 ןופ רעטיימורט רעד טָאה םייס ןדעי ַא ןופ ןקידנע ןכָאנ .טָאטש-טּפיױה רעד ןיא
 -עג קידנעטש ןבָאה ןדיי יד רעבָא .טָאטש ןופ ןדיי יד "ןפורעגסױרַא, קעלַאשרַאמ
 -- טָאטש ןופ סעקטַאגָאר יד רעטניה ןוא ,הקסע-רתיה ַא ןכַאמ וצ ,הצע ןַא ןענופ

 -- ?סעקידירוי; עשיטעטשרָאפ יד ןופ רעמיטנגייא יד ןופ עיצקעטָארּפ רעד ייב

 ןוא ,קָאטָאּפ-יינ ןוא (?ַאמילַאזורעי ַאװָאנ,) םילשורי עיינ סָאד טעדנירגעג ייז ןבָאה
 .ןרעדנַא םעד ןוא םייס ןייא ןשיווצ טייצ רעד ןיא לדנַאה םעד טריפעג ייז ןנָאה ָאד

 א

 -מעל ןיא ןרָאװעג ןריבעג זיא -- ןַאבַאלַאב לאומש ריאמ ר"ד רָאסעּפָארּפ
 ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד ןופ רענעק רעטסערג רעד רששפא .1877 רָאי ןיא גרעב
 רעד רעמ ליפ יו ,םעטַאד יד קרַאטש ױזַא טריסערעטניא טשינ ןבָאה םיא ,ןליוּפ ןיא
 -גָאט ןייז ,זױה ןייז ,החּפשמ ןייז ,שטנעמ רעד :סעטַאד יד רעטניה דיי רעד ,שטנעמ
 זיא ָאד ןוא עשרַאװ ןיא טצעזַאב 1920 רָאי ןיא ךיז טָאה ןַאבַאלַאב .טייקכעלגעט
 ןיא רעכיב ענייז .ָאטעג ןיא טױט ןכעלריטַאנ ַא טימ ןברָאטשעג ,1942 רָאי ןיא ,רע
 -- ןעלקיטרַא עשירָאטסיה ענייז ,ךיירלַאצ ןענייז שיערבעה ,שידיי ,שטייד ,שיליופ
 טָאה רע -- ןלױּפ ןיא עטכישעג עשידיי ןבירשעג רָאנ טשינ טָאה רע .לָאצ ַא ןָא
 טלייצרעד ,ָאד ןעגנערב רימ סָאװ ,רמאמ רעד .ויטקעּפסָארטער ןיא טבעלעגטימ יז
 ןיא עשרַאו ןיא יירעקורד עשידיי ַא ןדנירג וצ וװרפ םענעגנולעג טשינ ַא ןגעוו
 רעטעּפש רָאי טרעדנוה טָאה סָאװ ,עשרַאו ןבלעז םעד ןיא .ה .י ןט18 ןופ ףוס
 .עּפָאריײא ןיא ןעיירעקורד עשידיי לָאצ רעטסערג רעד טימ ןשיר טפרַאדעג
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 -רעפעג יד ןגָארטרַאפ טלָאװעג טשינ ןבָאה "סענַאשטשעימ,, רעװעשרַאװ יד רעבָא
 עשיטעטשרָאפ יד ןופ ךיוא ןדיי יד ןבײרטוצסױרַא טימַאב ךיז ןוא ץנערוקנָאק עכעל
 ןבירטעגסױרַא ןעמ טָאה תמאב ןוא ,1776 רָאי ןיא ןעגנולעג סָאד זיא ייז .םיבושי

 .דרע רעד טימ טכַאמעג-ךיילג ןעמָארק ערעייז ןוא טעטשרָאפ יד ןופ ןדיי עלַא

 "ַאב יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה "גנורעטשעצ רעשידיי, רעד ןופ טייצ רענעי ןיא

 םנופ טנַאסימָאק סלדנַאה רעד .עשרַאו ןיא יירעקורד עשידיי ַא ןדנירג וצ גנוימ

 רעזייל ,עטַאלַאּפ-ץנימ רעכעלרעזייק רעד ןופ טנַארעפיל רעד ןוא ףיוה ןכעלגינעק

 טסוגיוא װַאלסינַאטס ךלמ םנופ טמוקַאב ןישָאטָארק ןופ (קחצי ןב) שטיוָאקַאזיא

 -יזדנעלָאג טרָא-השורי ןייז ןיא , יירעקורד עשיערבעה ַא ןענעפע וצ עיגעליווירּפ ַא

 -גייא טָאה גינעק רעד סָאװ ,רַאפרעד ןעוועג זיא סָאד ."עשרַאװ ייב עגַארּפ ןיא ווָאנ

 "ןס עדנטיײדַאב זַא ןוא ,"ןעמוקעגרעטנורַא ןענייז ןעיירעקורד עשידיי יד זַא. ,ןעזעג

 ,רעכיב עשידיי ןעגנערב וצ ,דנַאלסיוא ןייק דנַאל ןופ רָאי סעדעי סױרַא ןעייג ,, ןעמ

 "ןיורק ןיא ןדיי יו תויה ןוא ,ערעדנַא ןוא תוחול ייס ,תוליפת ערעייז רָאפ ייס

 םוצ ןוא ,רעניוונייא יד ןופ לייט רעניילק ןייק טשינ ןענייז עטיל ןיא ןוא ןליױּפ

 ןוא ןלוש ,רעזייה-טעבעג יד ןיא טעבעג רעייז וצ ןרעהעג סָאװ ,רעכיב ןופ ךיורבעג

 ,ןֿפיױק וצ דנַאלסיױא ןיא ןעגנוווצעג ייז ןענייז ...רעזייה עטַאווירּפ

 סָאד יירעקורד רעקיזָאד רעד ףיוא החגשה ןוא טכַאמ יד רעביא טיג גינעק רעד

 ָאקַאזיא רעזייל ןבלעז םעד ןלאירעטַאמ ןוא ןענישַאמ ,ןשטנעמ ןעגנערב וצ טכער
 טפַאשעגּפָא ןרעוו. טימרעד ןוא ,שטיװָאבוקַאי (הנוי) סַאנָאי םעדייא ןייז ןוא שטיוו
 -עג ןבעגעגסױרַא רעייגרַאֿפ ענייז רעדָא םיא ךרוד ןענייז סָאװ ,סעיגעליווירּפ יד
 ?עטריגעליװירּפ, עטנַאמרעד ייווצ יד ."ןעיירעקורד עשידיי ערעדנַא עלַא ןרָאװ
 ;ןפוא ַאֹזַא ףיוא "םירפס עשידומלת ,, דנַאלסיוא ןופ ןעגנערב וצ טביולרעד ךיוא זיא
 -גפ עטיל ןיא ןלױּפ-ןיױרק ןופ לטעטש ןוא טָאטש רעדעי ןיא רע לָאז לכ-םדוק
 ,,ה.ד ,עטַארעמונערּפ ףיוא ס"ש ןטנָאמרעד םנופ דנַאב ןייא וצ רעירפ ןלײטרעדנַאנַא

 ןלעװ דומלת ןופ ןרַאלּפמעזקע ןעלַא סָאװ ,םעד ןופ טפלעה ַא סיוארָאפ קידנעמענּפָא

 טײטשַאב רעכלעוו ,דומלת רעצנַאג רעד ןעוו ,ןַאד טפלעה עטייווצ יד ןוא ,ןטסָאק
 ןלָאז טעטש ערעסערג ןיא זַא :סנטייווצ .ןּרעװו טלעטשעגוצ טעװ ,רעדנעב 12 ןופ

 ערענעלק יד -- טעטש עניילק יד ןיא ןוא -- ןס"ש ערעסערג יד ןפיוקרַאפסױא ייז

 עטַאווירּפ יד ןוא ןלוש יד ידכ :סנטירד ...רַאלּפמעזקע ןייא וצ רָאנ ייברעד ןוא ן"סש
 זַא ,רעכיז ןייז ןלָאז ,דומלת ןקיזָאד םעד ףיוא טלעג ןבעג ןלעוו עכלעוו ,ןשטנעמ

 -ַאב ,דומלת ןופ קרעוו עצנַאג סָאד ןעמוקַאב טמיטשַאב ייז ןלעװ טלעג רעייז רַאפ

 רעריסַאק לַארענעג סלַא הנוי ןוא רעזייל :ןדיי עטנָאמרעדנביױא יד וצ רימ ןעמיטש
 -לַאבוס ענייז ייב ;עשרַאװ טָאטשטלַא רעד ןופ רחוס ַא ,ןַאמיז םַאדַא רעגריב םעד
 ןוא ,האצוה ןוא הסנכה ןופ עסַאק יד ןעניפעג ךיז ףרַאד (עטלעטשעגנָא) ןענרעט

 טָאטש רעכעלטיא טיווק ַא ןבעגסױרַא ןענרעטלַאבוס עקיזָאד יד ןלעװ ןעמָאנ ןייז ןיא
 רעצנַאג רעד זַא ,ןייז בורע ריא ןלעװ ןוא טלעג-טנעמַאנָאבַא ןטלָאצעגנייא םעד ףיוא
 | "ףרעוװ טלעטשעגוצ טמיטשַאב טעװ דומלת

 -נָא רענישָאטָארק רעזייל טָאה ,עיגעליװירּפ עכעלגינעק יד שַאט ןיא קידנבָאה
 ןופ ךשמ ןיא יולסערב ןיא טנַאסימָאק ַא ןעוועג זיא רע םגה .םיפתוש ןכוז ןביוהעג
 רעלדנעהכוב עשידנעלסיוא יד ןוא ,ןגעמרַאפ ןייק טכַאמעג טשינ רע טָאה ,רָאי 5
 .רעזייל יװ ,הנוק ןרערעכיז ַא טכוזעג ןבָאה וו"ַאא טרופקנַארפ ,םַאדרעטסמַא ןיא
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 ןדירַאי ףיוא ןעגנוכַאמטנַאקַאב ןקורד ןוא ןפורסיוא ןזָאל ןביוהעגנָא ָאזלַא טָאה רע

 ןלעוװ טלָאװ סע רעוװ ,תופתוש ףיוא ןטקנוּפ,, ןבעגעגוצ ייז וצ טָאה ןוא קרעמ ןוא

 טָאה סע רעבָא לייוו ."יירעקורד ַא ףיוא ןבעגעגסױרַא ,עיגעליווירּפ ַא וצ ןטערטוצ
 -ַאב ךיז רע טָאה ,םירפס עזעיגילער ןטײרּפשרַאפ ןוא ןקורד ןגעוו טלדנַאהעג ךיז
 טָאה רע עכלעוו ,תומכסה םינואנה םינבר עטסוװַאב יירד ןופ ןעמוקַאב ןוא טימ
 ןילבול ,ױלסָארַאי ןיא ןדירַאי יד תעשב ,ןלוש יד ןיא ןפורסיוא ןסייהעג ךיוא

 .ןוַאא עקָארק

 -עליוװירּפ,, ןרַאפ שינגײצ-לַארָאמ ןימ ַא -- םינבר יד ןופ המכסה עקיזָאד יד
 ךַארּפש רעבלעזרעד ןיא זיא ןוא שדוק ןושל ףיוא ןבירשעג ןעוועג זיא --- "דיי ןטריג
 טגיילעגייב זיא ןטקַא-עיסעצנָאק יד וצ רעבָא ,ןדיי ןשיוװצ ןרָאװעג טכַאמעג טנַאקַאב
 -עטניא ןוא שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא עכלעוו ,גנוצעזרעביא עשיליוּפ ַא ןרָאװעג
 | :טגָאזעג טרעוו טרָאד .טנַאסער

 רעד ףיוא גינעק ןטסקיטכיולכרוד םעד ױזַא ,ביול ַא רימ ןביג טשרערעלַא וצ,
 ,ןדיי ,טּרעה !הנומא רעזדנוא טיול ,למיה ןיא גינעק ןטסכעהרעלַא םעד יװ ,ןעזעג דרע

 סטָאג סָאו ,רעדנווװ ןעזעג ןגיוא ערעזדנוא ןבָאה גָאט ןקיטנייה ,וצ ךיז טקוק ןוא
 -נעטש זדנוא וצ ךיז טגיונ טנַאה ןייז זַא ,סטוג רעזדנוא וצ ןזיווַאב זדנוא טָאה דסח
 ,טפַאשטכענק ןיא ןייז ןלעװ רימ םגה ,חיטבמ טָאה םלוע לש ונובר רעד יװ ,קיד

 ,םידסח םיא ןופ ןבָאה ןלָאז רימ ,ךלמ םנופ ץרַאה ןיא ןבעגניירַא ךָאד רע טעוװ

 -ןיורק ץנַאג ןופ גינעק ןטסקיטכיולכרוד םנופ טנַאה עקידענג יד טצעי ןעעז רימ יו
 רעביא ןרעוו ןביוהרעד לָאז לוטש ןייז ,ןקיצרַאהמרַאב ,ןטסעפ םעד ,עטיל ןוא ןליוּפ
 רעביא ןייז לָאז לעפַאב ןייז זַא ױזַא ,דעו םלועל ןוז יד יוװ ןטכייל לָאז ןוא ןעמעלַא

 ןייז רַאפ ןדירפ ןייז לָאז סע ,סיפ ענייז רַאפ ןלַאפ ןלָאז טנייפ יד ןוא ,סנביולג עלַא

 -סינימ עמייהעג יד טימ הכולמ יד ןבָאה ךיוא ןלָאז רעדניק ענייז ןוא ,ךיירגינעק

 -גוא ,עלַא רימ ןוא ,ןדיי ,זדנוא ףיוא תונמחר ןבעג םיא לָאז ןעמָאנ רעביל ןייז ,ןרָאט

 ןבעגניירא טעװ טָאג סָאװ ,ץלָא ןוא ,ןדירפ ןיא ןייז ןלָאז רימ ,ןעלגילפ ענייז רעט

 ַא ןרָאװעג ןבעגעג זיא ָאד !גנורעדנע םוש ןָא ןרעוו טליפרע לָאז ,ןצרַאה ןייז ןיא
 ידכ ,יירעקורד עשידיי ַא ןלעטשוצפיוא גינעק ןטסקיטכיולכרוד םנופ עיגעליווירּפ

 רָאי סעדעי וצ ןעמוק סָאװ ,םירפס ערעדנַא ענעדישרַאפ ןוא דומלת ,תוחול ןקורד וצ

 ןיא ,עקָארק ןיא ןרָאװעג טקורדעג רעירפ ןענייז עכלעוו ,םידומל ערעזדנוא ןיא

 יז יװ ךיילג ,ןקורד יד ןרָאװעג בורח ןענייז ןטייצ ערעוװש יד בילוצ לָאנ ,ןילבול

 ןעמ רָאנ ,ןבילברַאפ טשינ זיא ייז ןופ ןכייצ ןייק ןוא ןעוועג טשינ לָאמנייק ןטלָאװ
 טצעי ןוא .ןקורד טרָאד טלעג רעזדנוא רַאפ ןוא רעדנעל עדמערפ ןיא ןכוז ףרַאדַאב
 ןטסקיטכױלכרוד םנופ עיגעליוירּפ יד ,טרעהעג זיולב טשינ ,ןעזעג רימ ןבָאה
 -לעוו ,קחצי רזעילא ןעיירטעג םנופ טנעה יד ןיא ,רַאה ןטסקידענג רעזדנוא ,גינעק
 טעטסעיַאמ רעכעלגינעק ןייז ןופ עיגעליווירּפ ַא טימ ךיוא רָאי 25 ךרוד זיא רעכ

 ןטנעמוקָאד טָאה רע סָאװ ףיוא ,יולסערב ןיא תורוחס עלַא ףיוא טנַאסימָאק רעד
 ;טיקיטעט רעקיזָאד רעד וצ ךיוא ןפלעה םיא לָאז טָאג ,םירחוס עשיליוּפ עלַא ןופ
 עקינעי יד ףיוא טמיטשַאב ,ווָאניזדנעלָאג ןיא ןרעוו טלעטשעג לָאז סָאװ ,יירעקורד יד
 -עג טרעוו סע יװ ,ןזייווסיוא ךעלרע ןוא ןטנעמוקָאד טימ ןָאק ןעמ עכלעוו ,ןטקנוּפ
 סָאװ ,טָאג וצ חבש ַא ןבעגּפָא רימ ןפרַאדַאב רַאפרעד .עיגעליװירּפ רעד ןיא טגָאז
 ,רַאה ןקידענג רעזדנוא ךלמ ןטסקיטכיולכרוד ןופ ץרַאה סָאד טגיונעג טָאה רע
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 טקיליװַאב טָאה רע סָאװ ןעיײנַאב ןוא ,ןרעקמוא םירפס ערעזדנוא ןייז וצ שדחמ
 טיול רימ ןקיטעטשַאב ,ענעבירשעגרעטנוא יד ,רימ ןוא לעפַאב ןקידענג ןייז ךרוד
 ןקורד וצ ןלעטשרעטנוא טשינ ךיז לָאז רענייק זַא ,העובש ַא טימ ןוא תד רעזדנוא
 רע סָאװ ,םעד ןיא ןרעטש טשינ םיא לָאז רענייק זַא ,ןעמָאנ רעייז ףיוא םירפס
 -מערפ ןייק ןעמוק טשינ ןלָאז סע זַא ,ןקריווסיוא טעװ יירעקורד רעייז ..,ןקורד ליוו
 סע יװ ,טכָא ןיא סָאד קידנעמענ ...טכערמוא ןַא ייז ןוט וצ ,דנַאלסױא ןופ ןשטנעמ עד
 הללק ַא קידנגײלפױרַא ,םינבר יד וניתובא-תובא ערעזדנוא ךיוא ןעמונעג ןבָאה

 עכלעזַא ףיוא םרח ַא ףױרַא ךיוא רימ ןגייל ,ערעדנַא יד ענייא ןרעטש סָאװ ,יד ףיוא
 ,רָאי 10 ףיוא םירפס עשידיי ןופ יירעקורד ןַא ןלעטשוצפיוא ןרעטש סָאװ ,ןשטנעמ
 ןוא ןסקַאװ לָאז הכולמ יד זַא ,הכרב ַא ןוא העובש ַא ןוא ביול ַא רימ ןביג ףיורעד
 -סיוא טעװ רע סָאװ ,םעד הצע ןַא ןוא ,למיה ןיא ןרעטש עטסלעה יד יװ ,ןטכייל

 ,גינעק ןטסקיטכיולכרוד םעד ןטוג םוצ ץלַא ןפלעה לָאז רַאה רעד טָאג זַא ,ןטכַארט
 ,ןוז רעד ןופ גנַאגפיוא רעד יװ ,ןרעװ ןביוהרעד לָאז לוטש ןייז זַא

 .1776 ,ילוי ןט 5

 .לַאועשטיר ןיא בר ,7ושעה

 .ָאטסַאימ עווָאנ ןיא בר ,(טעפַאי ןופי

 .יקרַאשז ןופ בר ,(קעוועל) 7?

 ןופ גנוכעלטנעפערַאפ יד ןוא םינבר יד ןופ תומכסה יד ןפלָאהעג ןבָאה ליפ טשינ

 ףתוש ןייק ,ןלוש יד ןיא ןוא םידירי יד ףיוא עיגעליווירּפ רעד ןופ ןוא ?ןטקנוּפ,, יד

 ?ַאמילַאזורעי ַאװָאנ,, ןופ גנורעטשעצ יד טָאה טנייש סע יװ .ןענופעג טשינ ךיז טָאה

 אזַא ןיא טלעג ןגיײלוצניירַא ,ןטסילַאטיּפַאק יד ןקָארשעגּפָא *קָאטָאּפ יוװָאנ,, ןוא

 רענישָאטָארק רעזייל ןמאנ "רעטריגעליוװירּפ, רעד .גנומענרעטנוא רערעכיז-טשינ

 ,טסיזמוא רעבָא ,ןלַאפנייא ןוא ןעלטימ ענעדישרַאפ טכוזעג ןוא ןפרָאװעג ךיז טָאה

 ןטָארטעגוצ טשינ ץלַא ךָאנ רע זיא עיגעליווירּפ יד ןעמוקַאב ןכָאנ רָאי יירד עצנַאג

 ענעדישרַאפ ןופ עיצקעטָארּפ יד ךיילגוצ ןוא ףתוש ַא טכוזעג רָאנ ,קסע םוצ

 יײרעקורד עטנַאלּפעג יד .ףיוה ןכעלגינעק םוצ טירטוצ ַא ןעמוקַאב וצ ידכ ,תוררש

 -יוט ַא ןבילבעג זיא עיגעליווירּפ עכעלגינעק יד !ןוא ןרָאװעג טעדנירגעג טשינ זיא

 ןעוועג ןענייז'ס יװ ,ןוצר ןטוג ַא ןופ שינעגייצ ַא ,וויכרַא ןרַאפ טקַא ןַא ,בַאטשכוב רעט

 ,גנולייטעצ רעטשרע רעד ךָאנ ןליױּפ ןיא טייצ רענעי ןיא ליפ

 זיא עשרַאװ יו םעדכָאנ ןוא ,ןלױּפ ןופ גנולייטעצ רעטירד רעד ךָאנ טשרע

 רטָאיּפ םירפס עשיערבעה ןקורד טרָאד ןָא-טבייה ,ןסיירּפ יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ

 -וצ ,(1800) ַאקזדַאװַאז םַאדַאמ הנמלא ןייז --- טיוט ןכיג ןייז ךָאנ ןוא ,יקזדַאװַאז

 .עשרַאװ ןיא רעטעּפש ןוא רָאװד:יוװָאנ ןיא טשרע

 1930 ענליוו ,ןליױפ ןיא ןדיי :ךוב ןופ
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 ןָאכָארג ןיא סָאש רעד

 ןץי....2

 ֹא

 ,טכַא
 ,ייזעג סָאד ךיז וצ רעדלעפ עיל
 -- דניק רעביא טכַאנייב ,עגנוי יו ,סרעטומ יו

 ,ייז ןכַאװ

 ,ףָאלש םוצ רעדלעפ ןופ ןגיוא ןעלכיימש -- וצ-בלַאה

 :רעהעג סָאד ךַאוװ רָאנ
 ,ףיט רעד ןופ טגיוז ןוא ןבעל ַא טמעטָא סע

 -- -- דרע רעד רעטנוא טלמרומ ילבעג ןוא ץָארּפשעג

 ,ייזעג סָאד ךיז וצ רעדלעפ ןעילוט

 דימ ןוא טלכיימשעצ
 ,קילג םענעגייא ןופ ןוא ךיז ןופ
 -- -- ךיל םענעגייא םנופ טגיוװרַאפ

 ;טכיל ןופ רעטכַאלעצ ַא ץיילפ ַא --- גנולצולּפ ןוא

 ייברעד ןופ בוטש יד ןטכיולעצ ךיז טָאה סָאד

 רָאװ רעד ףיוא םיורט רעקיטומ יו

 =- -- יַאמ ןיא ,ףושיכ ןופ טַאנָאמ ןיא

 עידיי ןוא שיערבעה ןיא רעטכיז ,(קוסב :שיערבעה ןיא) קָאסַאב השמ
 ןופ רעלעטשנעמַאזצ ןוא רעצעזרעביא ,רעכיבלמַאז ןוא ןטפירששטייצ ןופ רָאטקאדער
 -כיד עשידיי קיצכעז םורַא טמענ) "שידיי תריש רחבמ,, עיגָאלָאטנַא רעסיורג רעד
 .ענליו ןיא 1920 טניז ,1907 רָאי ןיא ענוװָאק ןיא ןריובעג .1963 ביבא לת ,(רעט
 ,וָאכָארג ןיא .לארשי ץרא ןייק ןעוועג הלוע ןעוו --- 1936 זיב 1932 ןופ עשרַאװ ןיא
 עמרעפ עכעלטּפַאשטריױודנַאל ַא ןרָאי עיר ַא ןעוועג זיא ,עשרַאװ ןופ טָאטשרָאפ ַא
 סָאש רעד, עדַאלַאב יד .עשרַאװ ןיא ןעװעג זיא רעטנעצ ןייז סָאװ ,"ץולחה,, ןופ
 ןופ ןטייצ יד ןופ ,1935 רָאי ןופ שינעעשעג עשיגַארט ַא טלייצרעד *"וָאכָארג ןיא
 יד ."קעטיעפ ימיא יד ,ןלױפ ןיא םזיטימעסיטנַא ןקידהמחלמרַאפ ןטסקידנעילג
 .אקסיווַאקלָאװ אדירפ ןסייהעג טָאה ענעּפָארטעג-ליוק
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 :םולח ןופ עטגערעג רעטומ ַא -- ףיוא ךיז רעדלעפ ןּפַאכ
 ,רָאװ יד קיטכיל ,הָא

 לסקַא רעשרעטומ ףיוא ,דניק סָאד ןוא בוטש יד טלכיימשעצ
 -/ = == רָאה יד ךעלקילג ךיז טלטַאּפעצ

 ב
 ,טלעהעצ טכַאנ ןטימ ןיא בוטש ַא טייטש

 ,דלעפ ןטימ ןיא ָאד טרעטסײגַאב בוטש ַא טייטש
 ןטּבײל וצ ןײלַא קיטעמוא ,ןייטש וצ ןיילַא רעווש

 -- -- טלעוװ ןופ שינכשוח רעד ןיא

 ,טנעה -- סעניש סיוא רעהַא טָאטש יד טקערטש טָא

 -- םארט רעד עכעלפעה ַא גנודַאלנייא ןַא טגנערב טָא
  ףקור םעד סיוא ןעיירד סנבעל עטסיײרד רָאנ
 !םַאדַאמ עקידענג ,לחומ ןוא ,טָאטש ,ריד קנַאד ַא

 טכַאנ ןוא ,ןפושיכ ןָאק טָאטש זַא ,סָאװ זיא
 -- גערב רעבירַא טכיל טימ ךיז טעילַאווכעצ
 ,סעסָאק יו געט יד ָאד ןעקנַאלּב סע זַא

 -- -- קעװַא טכענ ןלַאפ סעּפָאנס יו

 ;םורַא שינ'כשוח יד ךיז טעקשוש סעּפע

 .טלעה סָאװ ץלַא ףיוא ליורג ןוא ליוק טימ טייג יז

 ?גרַאב ןכיוה ףיוא םַאלפ ןטלַאהַאבסיױא וטטנעק רָאנ
 -- -- !ךלעפ ןיא טניוו ןעיירפ םעד ןדניבוצ יצ

 ג ה
 ,רעלעה ןוא בוטש יד לעה זיא טנייה ןוא

 ,סַאג יד רערעטצניפ ןוא זיא רעטצניפ ןוא
 'טכיל סָאד טדערעצ טנייה ךיז בוטש ןיא טָאה סע
 ,טסַאג ַא טדערעצ טנייה ךיז בוטש ןיא טָאה סע

 טייוו יד ןײרַא טמוק טָא .דָאר ןיא דָאר ןוא ,דָאר א
 ,ליטש ןוא --- ךיז ןטימ ןיא קעװַא טצעז ןוא
 ןייש ןעקנירט הרבח ןוא ,טומ ןּפעש הרבח ןוא
 -- =- ליִלג ןופ עכיוה יד ןטייקכיוה ןופ

 !טעװערָאהעגנָא ךיז טנייה סָאד ןעמ טָאה --
 !ימ ןופ גָאט ַא ןעוועג סָאד זיא --
 ךַאפנייא טנווייל יו ,גרעב 'יוז וװַארב ןענייז יז, = == =
 -- -- "ילב ןיא ךיז ןכַאלעצ טעוװ הלוח ןוא
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 | .וצ רע טמוק טָא ,גרַאב ןופ ּפָארַא טייג טָא
 --- == טנַאה ןייא טימ רבח רעד
 טייג טפַאשקנעב ןוא -- ךיז געוו ןוא ריט טנפע סע
 -- -- +- דנַאל ןטייוו םֹוצ וצ טלַאפ ,טייג ןוא

 ד

 -- ףייפ א ,ןביוש יד טעדנווװרַאפ ןוא -- לַאנק ַא
 / טױלּפ םעד רעטניה ןופ
 ָאד בוטש ןיא ןסירעג ךיז ןיירַא טָאה

 -- -- =- .טיוט רעד = |

 עוַאּפ ענעדלָאג יד ,עיולב ןיא ,ןכיוה ןיא
 -- טגאוועג ןעילפ טָאה

 ,ייווַצ יד ,עגנוי יד ,ןעלגילפ יד טָאה ליוק ַא
 -- -- טקַאהעגרעטנוא טציא

 ןבעל א ,ןעלגילפ ןופ לּפַאצ ַא ,רעטַאלפ ַא

 ,טכַאזַאב ךיז טגיוברַאפ

 ךיז ּפָארַא טזָאל ,ּפָאק ןטימ טפרַאװרַאפ

 -- -- טכַאנ רעקיבייא ןיא

 ה

 ,ץוביק ןיא ,ווָאכָארג ןיא זיא לָאמַא -- -- --

 ;ןעועג לדיימ ַא

 ,טניוו ןופ ןוא ןוז ןופ --- םינּפ טימ
 -- -- טגעה ענעדלָאג טימ

 ,עסייוו סָאד ,לדיילק סָאד טנווייל

 ;סיפ יד סיװרָאב ןוא
 ךיז טניוו טימ טליּפש ּפָאק ןופ לכיט סָאד
 -- -- זיצרַאנ ןוא זיור םייב

 ןעוועג לדיימ ַא זיא לָאמַא

 ,ימ ןיא ןעגנוזעג

 דיל ריא ןופ טָאה טבעװשעגסױרַא

 -- -- ירפרעדניא ליטש ַא

 ,דניק ַא יז ןעוועג זיא ס'דלעפ םעד

 ;דלעפ ןופ רעטומ ַא ןוא

 ,ץנַאלפ ַא זיא סייה רעמָאט ,טלייאעג

 -- -=- טלעפרַאפ רעסַאװ רעמָאט
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 :תבש יװ -- טנגעגַאב טנװָא םעד

 | ;סייוו ,עקיטכיצ ַא

 -- ףָאלש םוצ ןפור ריא טמוק טכַאנ יד
 -- -- זיירק ןופ ,לכיב ןופ

 ןוא .ור ךָאנ ,עדימ ַא ,קיטיירפ םעד

 -- טרַאגעג תבש ךָאנ

 זדנוא טימ תבש ףיוא :זדנוא ייוו ,א

 -- -- -- טרַאװרעד טשינ רעמ ךיז

 1956 עשרַאװ ,"געט עקידנענערב; גנולמַאז רעד ןופ
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 65 יי" נט יע נס יט, יט יד ,,י 6 7 6 ,7 ב ,7 טי טא כ :

 ןלױּפ, עמעָאּפ רעד ןופ ןטנעמגַארפ

 וי 2

 ןענייז ןרָאי-טנגוי ןופ ףיול ןלענש ןי
 ןענורעצ טייקשלגניי ןופ יוט ןטימ ןעמַאזוצ א

 ןענוּפשעג ָאד בָאה'כ סָאװ תומולח עשרעדירב יד

 ,םוא רעטציא ךיא ןיירּפש ןסַאג ענייד ןיא דמערפ-דליוו
 םוטש ןעו געט עטשרע יד ןופ טייקדמערפ יד טשינ זיא'ס

 ייז ןיא ךיא בָאה ,דייר ענייד ןופ גנַאלק םוצ ביוט ןוא
 ןטלַאהַאב טָאה סָאװ סָאד ןקעלּפטנַא טלָאװעג

 :ײטשרַאפ ןוא ךיא רעה טציא -- טבעלעג ןיילַא רימ ןיא
 / ןטלַאטשעג -- סָאג רעד ןיא ךיז ייז ןגָארט טָא
 ,ןפיורש ףיוא ּפעק עפייטש ןוא ענעכעלב לסקַא טימ

 ,ןפיולעצ קידלזיּפש ןקילב ןוא זייא -- סנרעטש יד
 ךלימ ןוא טיירג יװ ךָאד ןוא ,טסערּפעגנייא ןּפיל יד

 ;טליּפש לקניוו ןדעי ןיא קידתועיבצ לכיימש ַא
 טקישעג ןוא קיגױב יװ ךַארּפש-רעביײװ ןייד רעה ךיא
 ,טקירטשעגסיוא תופינח ןופ -- םוּרַא ייז טלקיוװ יז

 ךעלדנח טימ טױיצַאב ןוא ןטפָאהעגסיױא תועיבצ טימ

 ןרָאװעג ןריױבעג זיא -- גרעבדלָאג םחנמ ןופ ןעמָאנןעּפ -- ַאשײרָאב םחנמ

 א ןבילבעג ָאד .1905 רָאי ןיא ןעמוקעג עשרַאוװ ןייק ,1888 רָאי יא קסירב ןיא

 -עג .עקירעמַא ןייק קעווַא ןעװ ,1914 רָאי םעד ןיב ן'ץרפ יב תיב ןב ַא ןעועג

 ענעגייא ריא טַָאהעג טָאה הביבס ץרפ רעוועשרַאװ יד בוא .1949 רָאי ןיא ןברָאטש

 טעמכ ךרוד קורדסיוא םוצ טכַארבעג ןוא ןעמונַאב יז טָאה אשיירָאב -- עיּפָאזָאליפ

 סָאװ ,עמעָאּפ ַא ,רפס ַא -- "רעיג רעד, -- קרעוװטּפיוה ןייז .ןעגנופַאש ענייז עלַא

 יד -- -- ,ךי ןוא ױג ,טָאג רעביא ןטייז טנזױט ןבלַאה ַא ףױא ףיט טריטידעמ

 ןזעיליופ םעד ןגעק דיל ןיא טסעטָארפ רעשידיי ַא ,1913 עשרַאװ ,"ןליופ,, עמעָאּפ

 זיא עשרַאו וו ,ןטנעמעַארפ ענעי סױרַא טרָאד ןופ ןעמענ רימ .טָאקיָאב-דיײײיטנַא

 סעד ן'ץרפ זדנוא טזיױו "רוד םעד טימ , ןופ טנעמגַארפ רעד -- -- .טפַאשדנַאל יד

 ןופ סוינעג םעד  ,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ רעטָאפ ןדלימ-גנערטש

 .טייקטנעָאנ רעכעלגעט-גָאט רעקידעבעל ןיא הביבס רעשירַארעטיל רעוועשרַאװ רעד

 8ַא ףיױא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ָאד ,1926 רָאי ןיא עשרַאװ טכוזַאב טָאה ַאשײרָאב

 .עריא טתיט ַא ךרוד רעטַאעט יקסנימַאק ןיא טנווָא ןסירג
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 ,ךעלדנייטש עקידנשָארג טימ ןיורק סעסירטקַא ןַא יו

 ,טכולפרַאפ ןיב ךיא --- זייוונטייצ רימ טכַאד'ס ןוא
 . == טכוזעג סָאװ תמא ןוא טפַאשרעדירב ליפוצ רַאפ

 ןרָאלרַאפ טָאה סָאװ דנַאל ַא ןיא ןעלגָאװ וצ
 ,טרָאװ ןוא ץרַאה ןשיוװצ םעדָאפ םעד רעקיבייא תועיבצ ןיא
 ,ןרָאיטקַא זיולב ןופ טשרעהַאב זיא סָאװ דנַאל ַא
 .טרָאס ןוא ןימ רעדעי ַא ןופ סרעליּפש-עידעמָאק

 תודע עקידעבעל -- עטלַא ןצַאלַאּפ ָאד ןעייטש טָא
 ,סעדייזרעטלע יד ןופ טפַאשרעה ןוא טכַאמ ןופ
 זיא סע ןעוו לכיימש ַא טוט תורוד ןופ ץנַאלג רעד

 ,זינרַאק םענעסָאלּפַאב-דלָאג ַא ןופ ,לקניוו ןטכױלַאב ַא ןופ

 ,טנעו ערעווש יד ןופ טייקָארג רעד ןיא ןענורעצ טרעוו ןוא
 ,טנערבעגסיוא טָאה סָאװ עינוװָאלג ַא ףיוא ןעקנופ יו

 ,טשינ ךימ טצרעמש סע --- ָאד תולג ןייד עז ךיא
 -- ןיז עטניורקעג-טסייג ענייד ןופ ןלָאמקנעד יד ָאד ןעייטש טָא

 טניּפשעג ריד ןברוח ןייד ןופ ןבָאה סָאװ ,עקיביולג ןטעָאּפ

 רעיינ א גנואייטשפיוא-רעדיוו ַא ןופ תומולח עקיטכרָאפסטָאג

 .,טייהיירפ רעטבלַאזעג-טָאג ַא ןופ טפַאשביל ןוא טפַאשרעדירב ןיא

 -- רעזיילרעד ןוא רעריפ עיינ עגייד ךיא עז טציא
 רעזייפעג ןקילאג ןופ םיוש טימ ,ענעסיברַאפ ,ענעסיררַאפ

 זָאנ רעד רעטנוא ריד ייּב קידהּפצוח ןעוט סָאװ יד ףיוא
 ןפָאװ הלואג רענעגייא ףיוא ףיוא רעגייד ץוח

 סורדרַאפ רעד טרעדלימעג לָאמַא טרעווס ?רעּפעלש יד ,ייז ןגָאװ יו
 ןפָאלש רעּפעלש יד ןופ ליפיוו ךיז טנָאמרעד ןעמ ןעוו

 ןרָאלרַאפ ןיורק ןייד טסָאה וד ווו רעדלעפ-המחלמ יד ףיוא

 | ןרָאצ רעד לָאמַא טליטשעגנייא טרעװ ךָאנ ןוא
 רעביטשיָאטעג יד ןיא ןעשזדנַאלברֲאֿפ ןרעגמוא ןקילּב ןעוו

 ,ןטכייל תולד ןקידכשוח םענופ טָאװ ,טכיל-תבש ןוא

 .ייעביל ןופ טָאג ַא לָאמ ַא ןעוועג זיא'ס -- ןענָאמרעד
 ןטכייפ ןרערט-תונמחר ןעוו ךיז טיויּפשרעד ןעמ רעטיול יו
 טכערעג םורפ ןוא ךיוה-שיצירּפ יו !קילב ןטרַאה םעד
 !טכענק םענעלַאפעג םוצ דיילטימ לסיב ַא טכנַאמ סע
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 רו םעד טימ

 דיל ַא ןענישרעד "געוו רעד, גנוטייצ רעװעשרַאװ רעד ןופ גנוליײטּפָא רעש

 ןופ -- תורוש ייווצ זיולב ךיא קנעדעג דיל םעד ןופ -- זרעפ ןקנַאלב ןיא

 ןוא ןצרּפ .ל .י ןופ ןרָאװעג טריטקַאדער זיא גנולײטּפָא יד .םחנמ :רבחמ םעיינ ַא

 ןצרפ ןופ רבהמ רעד ןיוש זיא טקורדענּפָא ןרָאװעג זיא דיל סָאד רעדייא ךָאנ
 םולש וװ טְנוװָא ןעמיטניא ןַא ףיוא "רוטַארעטיל , רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגניײרַא
 א ןעועג סע זיא ןצכַא ןופ רוחב ַא רַאפ .עמַארד ַא ענייז טנעיילעגרָאפ טָאה ׁשַא

 רעסערג ךָאנ ןעוועג זיא "גיז, רעד .רוטַארעטיל רעד ןיא ןַאּפשנײרַא ?רעכיירגיז}

 תובשחמי-לעב רעקיטירק רעד טָאה רעירפ םישדח יירד טימ טשרע לייוו ,םעד בילוצ

 רעשינײטַאל רעד וצ קירוצ ןייג ןסייהעג ףבעל סָאד טגָאזעגּפָא רוחב ןקיבלעז םעד

 -רַאפ ןכיגניא "גיז, רעד זיא הביס רעקיבלעז רעד בילוצ עקַאט רעבָא .קיטַאמַארג

 | .ןרָאװעג טרעייז

 ךיא סָאװ דיל עטשרע סָאד טקוודעגּפָא טשינ ץרּפ ףיוא טָאה ןתמא רעד ןיא
 --:ןעוועג זיא עיצקַאדער ןיא שינעגעגַאב רעד ייב לייטרוא ןייז .טכַארבעג םיא ֿבָאה
 -עגּפָא ןענייז קורד םוצ רעדיל עטשרע יד .טגיוט ריא רעבָא ,טשינ גיוט דיל סָאד

 תובשחמ-לעב ןעוו ,דיל ןטייווצ ןכָאנ ןוא .זיוה ןיא םיא ייב רעטעּפש ןרָאװעג ןבילק
 ייװצ יד ןשיווצ ןוא טקזוחעגסיוא ןצרפ רע טָאה ,זיא םחנמ רעוו טסווװרעד ךיז טָאה

 ךיז טָאה תובשחמ-לעב זַא ,םעד וצ ןעגנַאגרעד זיא סע .עילַאטַאב ַא ןרָאװעג זיא

 טָאה ץרּפ לייוו ,טָאטש רעקיאייברעד ַא ןיא טנװָא ןַא ףיוא ןרָאפוצטימ טגָאזעגּפָא
 רימ רעביא המחלמ רעד ןופ רימ זיא טנוזעג ןייק .ןעמענטימ טלָאװעג אקווד ךימ

 | | .ןעמוקעגוצ טשינ

 -- ןעלקיטרַא ןוא רעדיל עניימ טקורדעג ןיילַא תובשחמ-לעב טָאה רעטעּפש
 -סױרַא טייצ עצרוק ַא טָאה ?הריפצה,, יד סָאװ גנוטייצ עשידיי ַא ,"ףַארגעלעט,, ןיא

 -ער עקיטסניג ַא ןבירשעגנָא 1912 ןיא וליפא טָאה רע ,"דניירפ , ןיא ןוא ,ןּבעגעג
 -יא ןַא ןיא "תוליפת., יד ןגעװ ןבירשעג טָאה רע סָאװ רעּבָא ."ןליוּפ,, ןגעוו עיזנעצ

 -ַאֹר ןופ רעטסומ ַא ןעוועג זיא "ןטפירשטַאנָאמ עשירַארעטיל , יד ןגעוו טכיזרעּב
 ןכעלנעזרעפ ַא ןיא ,טיוט ןייז רַאפ גנַאל טשינ ןוא .,דרָאמ ןשירַארעטיל ןטריניפ

 ןוא "דמַאז,, ךוב ןפיוא זָאנ רעד טימ טמירקעג רע טָאה ,1920 ןיא ןילרעב ןופ ווירב
 .ןבעל סָאד טגָאזעגּפָא רעטייוו רימ

 טַאהעג זיוה ןיא םיא וצ ןעמוקנײרַא ןיימ ןופ רָאי טכַא יד ןיא טָאה ץרּפ ךיוא
 ןוא יבר רעקידלודעג ַא ןעוועג זיא רע .תחנ יװ רעצ רעמ --- ךיז טכַאד -- רימ ןופ
 -טבילרַאפ זיב ןעגנַאגרעד סע זיא זייוונטייצ .טפַאשביל טימ ללש ַא טגָאמרַאפ טָאה

 -גיא ןוא ךיז ןרעקּפָא ןופ עיצקַאער ַא ןעמוק לָאמעלַא טגעלפ סע רעכלעוו ךָאנ ,טייק
 טָאה סָאד רעבָא ןפָארטשַאב סעּפע רַאפ ךימ יא ךיז יא ןלעװ לָאז רע יװ ןרירָאנ
 ַא ךָאנ לָאמנייא .ןטלַאהסױא ןענעק טשינ רע טגעלפ גנַאל וצ ןוא ןָאטעג ייוו םיא
 ךיז וצ טּפעלשעגקעװַא ,סַאג רעד ףיוא טּפַאכעג ךימ רע טָאה ַאזַא זגורב ןרעגנעל
 :רעטרעוװ יד טימ בייוו םוצ טריפעגניירַא ןוא עשרַאװ רעטניה טנגעג-דלַאװ ַא ןיא

 ירַארעטיל רעד ןיא קיטיירפ ַא לָאמניײא זיא 1906 ןופ ןּכָאװ עטשרע יד א
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 זיא רימ ןיא הרות יד ןלענקניײרַא רָאנ ..!טכַארבעג םיא בָאה היא ,רע זיא טָא --
 רָאּפ ַא .רעדיל עניימ ןטעברַאַאב ןילַא רע טגעלפ בױהנָא ןופ .רעווש ןעמוקעגנָא םיא

 "רעד ."עטעברַאַאב, סָאד קידנענעייל ּפָאק םייב טּפַאכעג טושּפ ךיז ךיא בָאה לָאמ

 ךיא רעבָא "רעסעב, ןכַאמ טפרַאדעג ןיילַא בָאה ךיא .טרעהעגפיוא רע טָאה ךָאנ

 ןעידרַאפ טנעקעג טשינ טָאה רע סָאװ ןכַאז עכלעזַא טימ ץלַא ןעמוק רדסכ געלפ

 לופ ,טיױט ןגעוו עמעָאּפ ,ענעבירשעג עזָארּפ ןיא ,עגנַאל ַא ןעוועג סע זיא לָאמנייא
 קידלודעג -- רעגייטש רעד יװ -- ךימ טָאה רע .סָאטַאּפ ןוא סעיצקַארטסבַא טימ
 ס'נַאטיװעל עּפורג ַא ןעגנָאהעג זיא סע וװ טנַאװ רעד וצ טריפעגוצ ,טרעהעגסיוא

 ןוא וַאטס ןטלַאק ַא ,רעמייב עטעקַאנ טימ םענייא ייב טלעטשענּפָא ךיז ,ןשַאזייפ
 | :טגָאזעג ןוא עטַאכ ַא םורַא ןַאקרַאּפ ַא

 ,ץלַא ןוא ןבעל ןוא טיוט זיא ָאד --- טעז ריא -- ||

 טשינ םעד ףיא רימ זיא סע רעבָא .טסווװעג רָאלק ךיא בָאה טניימ רע סָאװ

 טַאהעג האנה רעטעּפש טָאה רע .עקיניימ סָאד ןָאטעג רעטייוו בָאה ךיא .ןגעלעג

 ךובלמַאז ןיא טקורדעג ןיילַא ןוא "ןזיוד עצרַאװש,, ןעמָאנ ןטימ ןכַאז רָאּפ ַא ןופ
 -ָאמ ןייא טימ ןָאט וצ טָאהעג ןבָאה סָאװ ןכַאז ,"המלש,, ןופ טנעמגַארפ ַא ?שידיי,
 "שודק,, טנעיילעג טָאה רע יוו םעדכָאנ ןטכיולעג םיא ןבָאה ןגיוא יד .טיוט --- וויט

 יד ךָאנ רעבָא .טעּפעשטרַאפ ךַאז יד טָאה רעצעמע ןעוו ןָאטעג ייוו םיא טָאה סע ןוא
 טלָאװעג טשינ ,בוטש ןרעביא רענעגָארטעצ ַא ןעגנַאגעגמורַא רע זיא ?תוליפת,

 :עמעט רעקיבלעז רעד ףיוא ץלַא טדערעג טייצ עגנַאל ַא ןוא ,ןָאט ייוו רימ

 רעד ףיוא ןּפעלשּפָארַא דלַאװג טימ ױזַא טָאג ןשידיי םעד טשינ ןעק ןעמ --

 | .ןגעװ עשיפרָאד ףיוא סעפולס ףיוא טשינ טייטש רע .דרע

 זיא ךַאז יד זַא ,טגָאזעג ןפָא רימ רע טָאה רעטעּפש וָאי בלַאה ַא טימ טשרע

 .ליפיו ךיא עז ,רָאי קיצרעפ עּפַאנק ךָאנ ,טציא ןוא ןרָאװעג ןלעפעג טשינ םיא
 ךַאז רענעגנולעג טשינ ַא ךָאנ ןענעק וצ ןגָאמרַאפ טפרַאדעג טָאה ןעמ טּפַאשביל

 -מערַאװ ַא טימ ןעמענמורַא םיא ,טנעװו עכיילג ףיוא טכירק סָאװ דימלת ַא וצ ןייגוצ

 -- :ןגָאז ןוא ,ןזיװעגסױרַא טשינ לָאמנייק טָאה עטַאט רענעגייא ןיימ סָאװ ,טייק

 -עּפש רָאי ףניפ ַא ןוא ...!רעטייו טביירש ןוא (סע טסייה ,קסירב ןייק) םייהַא טרָאּפ
 :ַאזַא ןעוועג קיטירק יד זיא ,"ןליוּפ, עמעָאּפ רעד ךָאנ ,רעט

 רעייא טנעײלעג ,ןגעלעג .ןפָאלשעג טשינ טכַאנ קיטש ַא ןטכענ ןיב ךיא --
 -וקעג עקסָאב עקטַאמ עשיליוּפ יד זיא {ןפָאלשעגנייא ןיב ךיא זַא ,ךָאנרעד .עמעָאּפ

 !קלָאפ ץנַאג ַא וצ ןדייר ױזַא טשינ ןעק ןעמ ,ךייא בילוצ ןגרַאװ ךימ םולח ןיא ןעמ

 "ענג ךיז טָאה געוו רעייז סָאװ ערעדנַא טימ ןעוועג רעגנירג ךס ַא םיא זיא סע |

 סע טָאה .טלַאה רע ווו טסווועג טשינ רע טָאה רימ טימ .רָאלק ןוא ךעלטייד טנכייצ

 רעדָא טעו םחנמ רעד -- :עגנוי יד ןגעוו טַארעּפער ַא ןיא טרלעקרעד ןפָא לָאמנייא

 ,טשינרָאג ןרעוו םיא ןופ טעו סע ּרעדָא ,ךיוה ןָאט ילפ ַא ןוא לגילפ עקרַאטש ןגירק

 ;ןומזּפ ןייא טרזחעגרעביא ךיז טָאה רימ טימ תונעט יד ןיא ןוא

 ַא טזומ ריא .טזומ ריא .טשינ רשפא סע ןפרַאד ערעדנַא !טנרעל ,טנרעל --

 | .ןענרעל ךס

 ,194/ ,קרָאי ןינ ,"רוד ַא; ךוב ןופ
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 טאפ 8 8 6 46 6 46 46 6 46 4 6 6 ֹי

 ְו | סי ןועשַאב ק ח צי

 י 00 .,יסס 9 98 09 90 958 90 90 90 790 9060

 רעדנווו רעביא רעדנווו ןוא עשרַאװ ןייק עזייר יד

 יב 2

 ןיב ךיא .ןרָאפעג זיא -- ןַאבניילק יד ןפורעג טָאה'מ יו --- ?אקיעלָאק, 'י
 יו סעּפע ןעגנַאגעג ןענעז ןשטנעמ ,טקוקעגסױרַא ןוא רעטצנעפ םייב ןסעזעג

 ןעגנאטש-ףארגעלעט .קירוצ ףיוא ןרָאפעג ןענייז ןרופ .ץכעלייוורעטניה ףיוא
 רעטסעװש ןיימ ןוא עמַאמ יד ןסעזעג ןענייז רימ ןבענ .סגעווקירוצ ןפָאלעג ןענייז

 | ,על'השמ רעדורב ןיימ ,דניק סָאד ןטלַאהעג טָאה סָאװ עלעדניה

 ,ערעזדנוא סעכעבעב יד --- ןכַאז רופ רעד טימ ןרָאפעג זיא עשוהי רעדורב ןיימ
 ףיוא הריד ַא ןעגנודעג טַאהעג טָאה רע .עשרַאװ ןיא ןעוועג ןיוש זיא עטַאט רעד
 -הרומ:לקניו ַא ,הארוה:הרומ = ַא ןרָאװעג טרָאד זיא ןוא סַאג ענלַאמכָארק רעד
 ,הליהק רעד ייב טלעטשעגנָא טשינ ,הארוה

 "עג זיא עשרַאװ ןייק טרָאד ןופ ןוא ןימיצנעס ןייק ןישטנעל ןופ ךיז ןעיצ סָאד
 א ןעוועג סָאד זיא רימ רַאפ רעבָא .הרצ ַא ןוא לוע ןַא ענעסקַאװרעד יד רַאפ ןעוו

 ןבָאה עגר עדעי .דמלמ לשיפ וצ רדח ןיא ןייג טפרַאדַאב טשינ רעמ בָאה ךיא ,קילג

 ןיא יײראגליב ןיא ןריױבעג -- רעגניז עבש תב ןב קחצי -- סױװוששַאב קחצי

 רעד ןיא קידנעטש 1923 רָאי ןיא -- רעטעּפש ןוא עשרַאוו ןיא טייהדניק .1904 רָאי

 .קרָאי וינ ןיא טניווו .עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא טָאה רע ןעוו ,1935 זיב טָאטש

 רעגניז .י .י טסינַאמָאר ןוא רעלייצרעד ןעידיי ןסױרג םעד ןופ רעדורב רערעגני

 -ןיבעד .(1954-1891) ןאמטיירק-רעגניז רתסא ןירעלייצרעד רעד ןוא (1944:1893)

 ןטנעלַאט-עזארפ עטסקרַאטש יד ןופ רענייא יו טנעקרעד דלַאב ןוא 1924 רָאי ןיא טריט

 -ָאר עכעלטע ןוא ןעגנולייצרעד ןופ ןעגנולמַאז עכעלטע ןבעגעגסױרַא .שידיי ןיא

 טרָא ןַא טָאה ןוא -- שילגנע רקיעב -- ןכַארּפש ערערעמ ןיא טצעזעגרעביא .ןענַאמ

 רָאטַארַאנ רעשירעלטסניקכױה ַא יװ ,רוטַארעטיל-טלעוו רעקיטייצטנייה רעד ןיא

 -רַאפ רָאלקלָאפ ןשידיי ןיא לָאמעלַא ךָאד ןוא עטסשילרעטסױא עמַאס יד ףױא

 -ןײמעגלַא יס ןוא עשידיי ייס ,ןזיירפ עשירַארעטיל ןופ רעניוועג .סעמעט עטלצרָאװ

 רָאג ַא טמענרַאפ טפַאעקלָאפ ןוא טפַאשדנַאל עשידיי רעוועשרַאו יד .עשינַאקירעמַא

 עילימַאפ יד, ןַאמָאר רעסיורג ןייז .ןעגנופַאש סעסיועשַאב ןיא טרָא ןביוהעג

 ןופ קרעוו יד ןופ ןטנעמגַארפ יירד יד ןענייז יאדווא .עשרַאוו ולוכ זיא *טַאקשומ

 ױזַא רעבָא .גונעג טשינ ,עיגָאלָאטנַא רעד ןיא ןעגנערב רימ סָאוװ ,סױועשַאב קחצי

 -ןעטוע ַא זיא .סעיגָאלאטנַא עלַא ןיא רעביירש עקידעפש וצ ןופ לזמ סָאד ןױש זיא

 ."סטרעוורָאפ, רעקרָאי ויִנ ןופ רעטעברַאטימ רעקיד
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 סע ןעמ טָאה לרַאװָאמַאס סָאד) וויטָאמָאקָאל רעד .ןסעיינ רימ רַאפ טקעלּפטנַא ךיז
 -עג סע טָאה לָאמ וצ לָאמ ןופ .לעכ'לוק קידעשטיווק ַא טימ טפייפעג טָאה (ןפורעג
 ,ךעלפרעד ןרָאפעגיײברַאפ ןענייז רימ .ערַאּפ טימ ןשיצ ןוא ךיור טימ ןצעז ןעמונ
 ןוא ָאד .יק טעשַאּפעג ךיז ןבָאה סע .וװ ,רעצכעזיומעג ,רעכעד-יורטש טימ סעטַאכ

 םעד טגײלעגרעבירַא טָאה דרעפ ןייא .דרעפ ןענַאטשעג זָארג ןפיוא ןענייז טרָאד
 "נָא ?סעלדישַארטס., ןענַאטשעג ןענייז רעדלעפ יד ףיוא .ןרעדנַא םעד רעביא זדלַאה
 "עג ַא ןוא שינעקַארק ַא טימ םורַא ןגיולפעג ןענייז לגייפ ןוא ,סעטַאמש ןיא ןָאטעג
 ?סָאד זיא סָאװ ?סָאד זיא סָאװ .ןגַארפ ןעמַאמ רעד ןגערפ ןיא ןטלַאהעג בָאה'כ ,יירש

 רעבייו עדמערפ ,טרעפטנעעג טָאה רעטסעוװש יד ,טרעפטנעעג רימ טָאה עמַאמ יד
 טשינ ץלַא זיא'ס רעבָא .ןכַאז יד ןופ טײדַאב םעד ןרעלקפיוא טוװרּפעג רימ ןבָאה
 -ןןסיוו ךָאנ טשרוד ַא ןופ ןוא ריגיינ ןופ טרעצרַאפ ןרָאװעג ןיב ךיא .גונעג ןעוועג

 ליפ ןּבָאה סָאװרַאפ ?ךיור ַא ןעמיוק ןופ טייג סָאװרַאפ ?זָארג יק ןסע סָאװרַאפ
 סופוצ ןשטנעמ לייט ןעייג סָאװרַאפ ?לגילפ ןייק טשינ טָאה בלַאק ַא ןוא לגילפ ָאי

 .לטייש םייב טּפַאכעגנָא ךיז טָאה עמַאמ יד ?ןרופ ןיא ןרָאפ ערעדנַא ןוא
 / עגושמ ךימ טכַאמ גנוי רעד--
 ,טעיצַאטט עלַא טימ ןעמַאזוצ העש ייווצ עּפַאנק טרעיודעג טָאה העיסנ עצנַאג יד

 -עג יז זיא ןורכז ןיימ ןיא זַא ןקורדנייא ליפ יױזַא ריא ןיא ןעמוקַאב בָאה ךיא רעבָא

 ןרָאװעג ןענייז רעסערג ץלַא ,עשרַאװ וצ רעטנענ סָאװ .עזייר עגנַאל ַא יו ןבילב
 -רַאפ ןענייז רימ .ןענָאקלַאב טימ רעזייה עכיוה ןסקַאװעגסיױא ןענייז'ס .רעדנווו יד

 ,יײװמַארט רעטיור ַא ןזיווַאב ךיז טָאּה'ס .תונצמ רעטנזיוט טימ םלוע-תיב קיזיר ַא ייב
 עטעטַארקרַאפ טימ ןוא סנעמיוק עכיוה טימ סעדייבעג-קירבַאפ טכיוטעגפיוא ןבָאה'ס

 ןיב ךיא ןוא ןגערפ וצ ןיז ןייק טשינ רעמ טָאה'ס זַא ,ןעמונַאב בָאה ךיא .רעטצנעפ
 -גייא ןענייז רימ ןוא טלעטשעגפָא ךיז ןַאב יד טָאה לָאמַא טימ ,טמוטשרַאפ ןרָאװעג
 . ,עקשָארד ַא ןיא ןסעזעג

 ךיז טָאה ןטייז עדייב ןופ .קירב רעגַארּפ רעד רעביא טריפעג טָאה עקשָארד יד

 ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,לסייוו יד זיא סָאד זַא ,טגָאזעג רימ טָאה'מ ,ךייט ַא ןגיוצעג
 ןטשרע םוצ בָאה ךיא ..?גנַאל ױזַא ןייז לסייוו ַא ןָאק ױזַא יו רעבָא ,ןישטנעל ןיא
 ןוא טפייפעג טָאה ףיש ןייא ,לסייוו רעד ןיא ןעמווושעג ןענייז ייז .ןפיש ןעזעג לָאמ

 רעדנַא ןַא ףיוא .ןרעיוא יד ייב ןּפַאכנָא טזומעג ךיז בָאה'כ זַא ,ךיוה ױזַא טמורבעג
 "עג ןבָאה ןטנעמורטסניא ענעשעמ יד .קיזומ טליּפשעג רעטסעקרָא ןַא טָאה ףיש
 ,קילב םעד טדנעלברַאפ רימ ,ןוז רעד ןיא טצילב

 רעײנ ַא רימ רַאפ טקעלּפטנַא ךיז טָאה'ס ןוא קירב יד רעבירַא ןענייז רימ
 ענרענייטש ריפ טרעיוהעג ןבָאה ןטנוא .טנומגיז גינעק ןופ לאמקנעד רעד:שודיח
 .סרעכעב עקיזיר ןופ ןקנורטעג ןבָאה ייז ,שיפ בלַאה ,שטנעמ-בלַאה ,ןענױשרַאּפ

 ,לױמ סָאד טנפעעג בָאה ךיא רעדייא רעבָא ,זיא סָאד סָאװ ןגערפ טלָאװעג בָאה'כ
 טימ ,ןייש שילרעטסיוא ןעוועג ןענייז ןסַאג יד .רעדנווו עיינ טלקייקעגנָא ךיז ןבָאה
 רָאנ ןעגנַאגעג טשינ ןענייז סָאװ ןשטנעמ עטצוּפעגסיוא טימ לופ ,רעזייה עקיזיר
 ,ןלערָאמ ,ןשרַאק טימ לופ ןטיה ןגָארטעג ןבָאה ןעיורפ .טלצנעטעגרעטנוא יו סעּפע

 ןבָאה טײלסנַאמ .טרעיילשרַאפ ןעוועג םינּפ סָאד זיא לייט ייב .ןביורטנייוו ,ןעמיולפ

 ,דרעפ ףיוא לייט --- ןעיײװמַארט ןרָאפעגנָא ןענייז םוטעמוא ןופ .ךעלעקעטש ןטלַאהעג
 -עג ןבָאה סע ןוא ןטָארד ןיא ןבירעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סנגיוב טימ ,דרעפ ןָא ערעדנַא
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 בָאה ךיא .ערטקעלע זיא'ס זַא ,טגָאזעג טָאה רעטסעווש ןיימ .ןקנופ ייז ןופ טצירּפש
 -סַאק ענעשעמ טימ רעשעלרעייפ ,דרעפ ףיוא ןעמרַאדנַאשז ןעזעג לָאמ ןטשרע םוצ
 יד .רעדער ענעמוג ףיוא טלקייקעג ךיז ןבָאה סָאװ סעטערַאק ,ּפעק יד ףיוא סעק

 רעזדנוא ןופ ןַאמרופ רעד .ןעלדייוו עצרוק ןוא ּפעק ענעסירַאפ טַאהעג ןבָאה דרעפ

 ,קישַאד ןקיצנַאלג ַא טימ לטיה ןטַארעצ ַא ןיא ןוא עטָאּפַאק רעיולב ַא ןיא, עקשַארד
 טָאה רע .עשרַאװ ןופ םישודיח יד רעצניװָארּפ יד ןזיוועגנָא ןוא שידיי טדערעג טָאה
 טּכיירגרעד טשינ ריש טָאה ךיוה ןייז סָאװ םערוט ַא וצ שטייב יז טקערטשעגסיוא
 ;ןָאטעג גָאז ַא ןוא למיה םוצ

 ...ןױהטַאר ןופ םערוט רעד --

 טרָאס ַא טריּפשרעד בָאה'כ .רעדנווו עלַא יד ןופ רעטפעלּפעג ַא ןסעזעג ןיב ךיא
 רעטכידעג ןוא רעסיורג ַאזַא ןגעק עלעגניי ןיילק ַא טָאה ףערטַאב ַא סָאװ ,תולפש
 ָאד ךיז טעװ ױזַא יו ןוא ?ןטַאט םעד ןעניפעג ָאד סעּפע ןעמ ןָאק ױזַא יו ןוא ?טלעוו
 קערש טימ טשימעג ץרא:ךרד א ?ןכַאז רֹופ רעד טימ עשוהי רעדורב ןיימ ןכוזּפָא
 סָאד ,םינּפַא ,ןבָאה ןוא ץלַא ןסייוו סָאװ ענעסקַאװרעד יד רַאפ ןעמונעגנָא ךימ טָאה

 םייב ךימ טלַאה רעטסעווש יד ןוא רעקניניילק ַא ָאד ץיז ךיא תעב ,טיוּבעגפיוא ץלַא
 ךיז טיירד ,ןעיירדסיוא ךיז טמענ עקשָארד יד ןעוו .ןלַאפּפָארַא טשינ לָאזכ לטנעה

 יו ךרַאמ רעד ןעלקָאש ךיז טמענ ּפָאק ןיימ ןיא ןוא רעזייה יד ,למיה רעד ריא טימ

 .יסונ ַא ןיא ערדָאי ַא
 ;ןָאטעג גָאז ַא ןַאמרופ רעד טָאה לָאמַא טימ

 | | | ..ענלַאמכָארק יד זיא טָא --

 יד ןבָאה רעבירעד ןוא לָאמש שילרעטסיוא סַאג ַא ןיא ןרָאפעגנײרַא ןענייז רימ
 טימ לופ ןעוועג זיא סַאג יד .שרעדנַא ץיגרע יװ רעּכעה ךָאנ ןזיוועגסיוא רעזייה

 רעד ןָא טנָאמרעד ךימ טָאה רעדליּפעג סָאד ,יירשעג רעד ,ףױלעגנָא רעד .ןשטנעמ
 ןבָאה ןעגנוי .רעייפ ַא ָאד טנערב'ס זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב'כ ןוא ,ןימיצנעס ןיא הפרש
 עקיכליה טימ טכַאלעג ןבָאה ןדיומ .ןסיוטשעג ,טּפוטשעג ךיז ,טפייפעג ,טמעראילעג

 טָאה ןקעטש ןגנַאל ַא טימ ןױשרַאּפ ַא ןוא ןלַאפעגוצ זיא טכַאנרַאפ רעד .ןרעטכעלעג

 ןופ .סהרוחס יײלרעלַא ןגירשעגסיוא ןבָאה רעבייוו .ןרעטמַאליזַאג יד ןדנוצעגנָא
 ךיא ןוא זיוה ַא וצ ןרָאפעגוצ זיא עקשָארד יד ,סעכיור ןעגנַאגעגפיוא ןענייז סנעמיוק
 .רעירפ ןעמוקעג טַאהעג זיא לבעמ ןטימ רופ יד .עשוהי רעדורב ןיימ ןעזרעד בָאה
 :טרעפטנעעג טָאה עשוהי ןוא ןטַאט ןפיוא טגערפעג טָאה עמַאמ יד

 ,בירעמ-החנמ ןענעװַאד ןעגנַאגעג --

 ,ןפורעגנָא ךיז עמַאמ יד טָאה --- םונהיג ַא ָאד זיא'ס ,רימ זיא ייוו ---
 ,לסעג ךעליירפ ַא --
 ?ןסיורדניא עלַא סעּפע ייז ןענייז סָאװ --

 ,ּפערט רעביא טריפעג ךימ ןעמ טָאה ךָאנרעד .רעיוט ַא ןיא ןײרַא ןענייז רימ
 ןייא ןופ ןייג סָאד ןוא ּפערט ןייק רעביא ןעגנַאגעג טשינ רעירפ לָאמנייק ןיב ךיא
 -רעפעג ןוא טנַאסערעטניא שילרעטסיוא ןעמוקעגרָאפ רימ זיא ןרעדנַא םוצ לגיטש
 :ןָאטעג גָאז ַא ןוא ענעדיי ַא ןעמוקעגנָא זיא ּפערט יד ןטימ ןיא .ךעל

 ּפָאק ןיפ טעבנגיַאב קנע ךָאד טָאה'מ ,ןגירשעג ייוו ?ןציבר יד טנעז ץע --
 יד ןיא רעייפ ַא ,דנַארב עצרַאװש ַא ,םיבנג יד ןּפַאכ לָאז ריעלַאמ ַא .,.סיפ יד זיב
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 -- ,טפעלשעצ ץלַא ייז ןבָאה ױזַא ,ןכַאז יד ןדָאלעגּפָא טָאה'מ יו ױזַא ...סעקשיק
 !למיה ןיא רעטָאפ עטַאט ,טרָא ןטוג ןפיוא ןיוש ייז ןעמ לָאז ןּפעלש

 ףעשוהי טגערפעג עמַאמ יד טָאה -- ?ןטיהעג טשינ וטסָאה סָאװרַאפ ---

 יברעד ןוא םענייא טימ ןגירק ןָא ךיד טסביוה ,ןטיהרעד טשינ ייז ןָאקימ--
 ..ןטייז עלַא ןופ טנעה ןעצ ןּפעלש

 ?ןבילבעג שטָאכ זיא טנַאװעגטעב'ס --
 .טזָאלעגרעביא ייז ןבָאה סעּפע --

 ?םיבנג עשידיי --
 ...םייוג ןייק ָאטינ ָאד ןענייז'ס --
 טברַאפעגּפָא טנעוו יד ,ךיק ַא ןיא ןירַא ןענייז רימ ןוא ריט ַא טנפעעג טָאה'מ

 ַא ןוא רעטצנעפ ַא טימ בוטש רעסיורג ַא ןיא ןײרַא רימ ןענייז ךָאנרעד .זָאר ףיוא

 טמעראילעג טָאה ןטנוא .סַאג ןיא ייס ןוא בוטש ןיא ייס ןעוועג ןיב ךיא ןוא ןָאקלַאב
 ןוא למיה סַאּפ רעלָאמש א ןגיוצעג ךיז טָאה ,רעכעד יד רעביא ,ןביוא ,למעזעג סָאד

 "עג ךיז ןבָאה רעטצנעפ עלַא ןיא .שעמ יו לעג ,הנבל ַא ןענַאטשעג םיא ןיא זיא'ס
 יז וצ ןגיוצעג ךיז ןבָאה ,ןגיוא יד טעשזורמרַאפ בָאה ךיא ןעוו ןוא ןּפמָאל ןטכיול

 ןופ .רעדימרַאה רערעסערג ַא ךָאנ ןרָאװעג זיא לָאמַאטימ ,ןעיורטש עקידרעייפ

 ענייז עקסַאק ענעשעמ יד .דרעפ דליוו ַא ףיוא רעשעלרעייפ ַא ןטירעגנָא זיא ץיגרע
 :ןעיירש ןעמונעג ןבָאה ןעגנוי יד .רעייפ יו ןטכיולעג טָאה

 ...!רעטיירסיוא רעד !רעטיײרסױא רעד--
 טרַאנעגּפָא טּפָא וצ סָאג רעד ןיא טָאה'מ זַא ,טסווורעד רעטעּפש ךיז בָאה ךיא

 -ייר ַא רעירפ טקישעג ייז ןבָאה ,טרינַאפעלעט ייז טָאה'מ ןעוו ןוא רעשעלרעייפ יד
 ,תמא ןַא ףיוא הפרש ַא עקַאט זיא'ס יצ ןסיוורעד ךיז לָאז רע רעט

 טצעזעג טָאה רעטצנעפ ַא ןופ .הפרש ַא ןעוועג תמא ןַא ףיוא זיא לָאמסָאד ,ָאי

 ןרָאװעג ןענייז ןענָאקלַאב עלַא ,רעטצנעפ ץלַא .ןקנופ טצירּפשעג ןבָאה'ס ןוא ךיור ַא

 רעשעל:רעייפ .דרעפ עדליוו וצ טנַאּפשעגוצ ןגעוו ןעמוקעגנָא ןענייז'ס .טרעגַאלַאב

 ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ .סעקשיק ענעמוג טימ ,סרעטייל טימ ,קעה טימ ןפָאלעג ןענייז

 םעד ןופ ןגָאיּפָא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה'מ רעבָא ,ןדרעוװש טימ םלוע םעד טגָאיעג

 ,ןומה ןקירעגיינ

 -רעביא ןעמונעג טָאה עמַאמ יד .ּפמָאל-טפַאנ ַא ןדנוצעגנָא טָאה רעטסעווש ןיימ
 ךיוא ןעמ טָאה ןדָאלפיױא ןוא ןדָאלּפָא םייב .טעבנגיעג טָאה'מ ,ָאי .ןכַאז עריא ןקוק

 .סעפעג עקיד'חסּפ סָאד ,סעפעג עקיד'צמח סָאד ,לבעמ רעזדנוא ןכָארבעצ טַאהעג

 ןבוטש עקיד'תונכש יד ןופ .לייא ןוא ברַאפ טימ טקעמשעג ןבָאה ןבוטש ערעזדנוא
 .ןענָאפַאמַארג ןענייז סָאד זַא טגָאזעג טָאה רעדורב ןיימ .תולוק ןגָארטרעד ךיז ןבָאה
 -עג ךיז ןבָאה רעבייוו ;טעשטיווקעג טָאה דיומ ַא ;לוש ןיא יװ ןעגנוזעג טָאה ןזח ַא
 -עגסױרַא ןענייז תולוק יד .רָאװ רעד ףיוא טשינ ןעוועג ץלַא זיא'ס רעבָא ;טגירק
 -רעד סָאד טָאה'ס רע טסוװעג ןיוש טָאה רעדורב ןיימ .סעבורט עקיזיר ןופ ןעמוק
 ,עקירעמַא ןופ ןָאסידע רענייא :ןדנופ

 ?סעבורט יד סעּפע ןעיירש ױזַא יו ---
 .סױרַא קירוצ ןדער ייז ןוא ןיירַא ייז ןיא טדער'מ --
 ?ױזַא יוו ---
 ..סענגַאמ ַא טימ --
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 ,טגָאזעג רעטסעווש ןיימ טָאה --- ערטקעלע ןופ ץלַא זיא'ס---

 .לייוו ַא ךָאנ טנקסּפ'עג עמַאמ יד טָאה --- ןפָאלש דניק'ס ןגייל ףרַאד'מ --

 ןעוועג ןיב ךיא ,טלעטשעגנגעקַא טשינ ךיז בָאה ךיא ןוא ןָאטעגסיױא ךימ טָאה'מ
 בָאה'כ .ןפָאלשעגנייא ךיילג ןיב .ךיא ןוא טעב ַא ןיא טגײלעגנײרַא ךימ טָאה'מ .דימ וצ
 .רעיינ ַא ןעוועג זיא ליד רעד .,ןוז טימ לופ ןעוועג זיא בוטש יד ןוא ןגיוא יד טנפעעג
 סַאג ענעגייא יד .ןָאקלַאב ןפיוא סױרדַא ןיב ךיא .ןפָא ןענַאטשעג ןענייז רעטצנעפ יד

 ,קיטכיל שינָאטַאב ןעוועג טציא זיא ,טכַאנ ןיא ןעקנוטעגנייא ןעוועג ןטכענ זיא סָאװ
 קעז-תילט טימ ןענוװַאד ןעגנַאגעג ןענייז ןדיי .םינוק טּפוטשעג ךיז ןבָאה ןבלעוועג ןיא
 ,לגייב ןשיוק ,טיורב סרעביוק טימ טלדנַאהעג ןבָאה סנירעפיוקרַאפ .םערָא ןרעטנוא
 ַא ,לשנייוו ,ןעמיולפ ,ןראב ,לֵּפִע ,באב ,סעברַא עסייה ,גנירעה עטלזדנעוועג ,למעז

 -עצ טוװרּפעג ךיז ןבָאה ייז .סעקידניא הנחמ ַא סַאג ןטימ ןיא ןבירטעג טָאה גנוי
 ךיז ןעגנוווצעג ייז ןוא ןקעטש ןטימ ךפַאלעגרעטנוא קיצנוק ייז זיא רע רעבָא ,ןפיול

  !ןעמַאזוצ ןטלַאה וצ

 טָאה רע .ארמג ַא ןיא טקוקעגניירַא ןוא שיט םייב ןסעזעג ןיוש זיא עטַאט רעד
 :טגָאזעג טָאה רע .ינא הדומ טגָאזעג רימ טימ ןוא ןעזרעד ךימ

 .ןײרַא רדח ןיא ןייג ָאד טסעוו --

 . ?ןע'לשיפ לי =

 .עשרַאװ זיא ָאד ןוא ןימיצנעס ןיא זיא לשיפ ,עלערַאנ ---

 .ווו ןסיוו שינ לע'כ --

 | יי .ןריפ ךיד טעװ רעפלעב ַא --

 !ןסעגעג טשינ רעירפ לָאמנייק בָאה'כ סָאװ לכאמ ַא ןסע וצ ןבעגעג רימ טָאה'מ

 | | . ,ךלימ טימ לגייב
 טָאה ָאד סָאװ ןלייצרעד ןעמונעג טָאה רע ןוא ,ןכש א ,דיי ַא ןעמוקעגנײרַא זיא'ס

 טימ ןסָאשעג ןבָאה סרעקיירטס יד .עיצולָאװער רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןָאטעגּפָא ךיז

 טקַאהעג ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ .ןבלעוועג עלַא ןכַאמרַאפ טזומעג טָאה'מ .ןרעװלָאװער

 ךורב ,ךָאװטימ ןקיטולב םעד טנָאמרעד טָאה דיי רעד .ןדרעװש עזיולב טימ ּפעק

 רעד ייב .עבמָאב ַא ןפרָאװעג טָאה ץימע .ןעמענ ערעדנַא ךָאנ ןפורעגנָא ,ןַאמלוש

 ןעמונעגנָא ךיז טָאה עטַאט רעד .טלדָאקעצ לטייש סָאד .ןרָאװעג ךיילג זיא ןעמַאמ
 סַאג ןיא ןדיי יד רעבָא ,רעבירַא טַאהעג ןיוש ןענייז רָאי רָאּפ ַא ,דרָאב רעד ייב
 ןענייז סרעקיירטס ךס ַא .הלהב יד ןסעגרַאפ טנָאקעג טשינ ץלַא ךָאנ ,םינּפַא ,ןבָאה

 -ייז ךס ַא ,ריביס ןייק טקישרַאפ ןעמ טָאה ערעדנַא ,ןלַאנימירק יד ןיא ןסעזעג ךָאנ
 :טגערפעג טָאה עטַאט רעד ,עקירעמַא ןייק ןפָאלטנַא ןענ

 . ?טלָאװעג .ייז ןבָאה סָאװ ---

 .רעטייק םעד ןצעזּפָארַא --
 ,סַײװ ןרָאװעג זיא עמַאמ יד

 ,ןרעה לָאז דניק'ס טשינ ליוו'כ ---

 ?רע טייטשרַאפ סָאװ ---
 .ייס יוו-ייס טרעהעגוצ ךיז בָאה'כ רעבָא

 ןענייז רעבייוו .סעט'נכש ,םינכש ןעמוקעג ןענייז סע .טורעג טשינ טָאה ריט יד
 טָאה'מ .הארוה-הרומ ןייק טַאהעג טשינ טָאה סַאג יד .תולאש ןגערפ ןעמוקעג ךיילג
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 ףיוא רעדָא ץאנכש 'ר וצ עניָאנג רעד ףיוא תולאש ןגערפ ןענַאד ןופ ןייג טפרַאדעג

 .שיפּפעלק עלעטָאמ 'ר וצ ,ענמישז רעד

 :הלאש ַא טגערפעג טָאה ענעדיי ַא

 .ןַאמ ןטימ ןייז ךיא געמ --
 : ,ָאי --

 ריא טלָאז רָאי קיצנָאװצ ןֹוא טרעדנוה .ךייא ףיוא טנוזעג ַא ,קידצ רעקילייה --

 .י!ןבעל

 ,טייהרעטנוזעג טייג ---|

 -רעטסיוא יד ןופ רעטניוטשרעד ַא ןענַאטשעג ןיב ךיא .קעװַא זיא לּבייוו סָאד
 רימ טָאה'מ .ןגערפ ןיימ טסיזמוא זיא'ס זַא טסווועג ןיוש בָאה'ּכ רעבָא ,דייר עשיל

 ןּבָאה חומ ןיימ ןיא .רעדניק ןייק רַאפ טשינ זיא'ס :רעפטנע ןייא ןבעגעג לָאמעלַא
 םעד ןצעוּפָארַא ןליוו סָאװ ענעי ףכַאז עשילרעטסיוא ייווצ יד טשימעגפיונוצ ךיז
 דוס רעסיורג ןייא ןעוועג ץלַא זיא'ס .ןַאמ ןטימ ןייז ליוו סָאװ לבייוו סָאד ןוא רעסייק
 . . ןעמענַאב סָאד ןענָאק ענעסקַאװרעד זיולב סָאװ

 הבוג ַא רעוו ךיא

 רעװעשרַאװ רעד ןופ עיסנעּפ ןייק ןעמוקַאב טשינ טָאה הארוה-הרומ-לקניוו
 ,טלעגנכָאװ טלָאצעג םיא ןבָאה סַאג ןיא ןדיי יד .הליהק רעד רעדָא ,ענימג א

 ןופ םיטַאבעלַאב יד ןוא ךעלטיווק טימ ךָאװ עדעי ןעגנַאגעגמוא זיא הכוג ַא
 ךיז טָאה רענייא ליפיוו ,סעקיּפָאק ףניפ ,סעקיּפָאק יירד :טלָאצעג ןבָאה סָאג רעד
 "עג ןבָאה ייז לייוו ,הארוה-הרומ םעד רַאפ טלָאצעג ןרעג ןבָאה ןדיי יד .טלעטשעג
 סנטשרע רעבָא .הסנרפ טַאהעג טלָאװ הארוה-הרומ רעד ןוא ,תולאש ןגערפ טפרַאד
 "עג רע טָאה ,סנטייווצ .טנעצָארּפ קיצנאווצ ךיז רַאפ ןעמונעגּפָארַא הבוג רעד טָאה

 טָאה רע ןוא ןעלּפמעטס טימ ךעלטיווק ןעמוקַאב טָאה הבוג רעד ,תמא .טע'בנג
 סַאג ןיא ןדיי יד רעבָא .טלעג רעדָא ,לטיווק סָאד ןעגנערבקירוצ טפרַאדעג רעדָא

 טייהנגעלעג ַא הבוג םעד ןבעגעג טָאה סָאד ןוא ,ךיוא לטיווק םעד ןָא טלָאצעג ןבָאה

 .ךיז רַאפ ןעמענוצּפָארַא

 "עג הנותח טָאה רע רעבָא ,רוחב ַא ,הבוג ןכעלרע ןַא טַאהעג רימ ןבָאה רעירפ
 בנג ןייא .םיבנג ןעמוקעג ןענייז םיא ךָאנ .טחוש ַא ןייז טנרעלעג ךיז טָאה ןוא טַאה
 זַא ,עפוטש ַאזַא וצ ןעגנַאגרעד זיא ףוס םוצ .ןרעדנַא םעד ןופ רעסערג ןעוועג זיא
 טמעשעג טושּפ ךיז טָאה רעטָאפ ןיימ .ךיז רַאפ ןעמונעגוצ ץלַא טעמכ טָאה הבוג רעד

 ייברעד ןוא טלעג רעקינייװ טגנערבעג ךָאװ עדעי טָאה רענעי .דיי ַא ןייז וצ דשוח
 ףָאטעג גָאז ַא רע טָאה

 !טשינ טלָאצ'מ ---

 ףָאט גָאז ַא טגעלפ רע רעדָא

 ,סיזירק ַא זיא'ס ,תורקי ַא זיא'ס ---

 טיורב ןייק ןעוועג טשינ ךַאפנייא זיא'ס זַא ,וצרעד זדוא ייב ןעגנַאגרעד זיא'ס
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 ןעמוקַאב טשינ רעמ בָאה ךיא .ןגרָאב טרעהעגפיוא טָאה רעמערק רעד .בוטש .ןיא

 ןבילבעג זיא עטַאט רעד .דַאלָאקָאש ןוא ךעלרעקוצ ףיוא רעייווצ םעד גָאט ןדעי

 טימ ןוא לבעמ סָאד ןבײרשּפָא טימ טָארדעג טָאה טריוו רעד ןוא טלעג-הריד קידלוש

 לאו; רעטרעװ יד וצ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו ,ןשטנעב םייב ,עיצַאטיציל ַא ןכַאמ

 יעגפיוא עטַאט רעד טָאה ,"םתאוולה ידיל אלו םדו רשב תנתמ ידיל אל ינכירצת

 ןענרעל ןעמ ןָאק יו ,לָאמעלַא יו רעכעה טצפיזעג ןוא למיה םוצ ןגיוא יד ןביוה

 ?תבש ףיוא ָאטשינ זיא'ס זַא ,דיי ַא ןייז ןוא הרות

 בָאה ךיא ןוא ,ץרַאה סָאד טדערעגסיוא ךיז רימ רַאפ עטַאט רעד טָאה לָאמנייא
 ןָאטעג גָאז ַא

 !הבוג רעד ןייז לע ךיא --

 .רענעקָארשרעד ַא ןָאטעג קוק ַא רימ ףיוא טָאה עטַאט רעד

 .ןענרעל טספרַאד וד ,לגניי ַא טסיב וד --

 ,ךיוא ןענרעל לעוו'כ ---

 ,דלַאװעג ןגירשעג יז טלָאװ ,ןסיוו סָאד לָאז עמַאמ יד ןעוו --

 ,ןסיוו טשינ ףרַאד יז --

 ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה ףוס םוצ ,טלקנעווקעג גנַאל ךיז טָאה עטַאט רעד

 ,ווורּפ ,ונ ---

 ןסערדַא יד רעביא ןייג טזָאלעג ךיז ןוא ךעלטיווק קַאּפ ַא ןעמונעג בָאה ךיא
 -עג טָאה הבוג רעד .טלעג סָאד ןגָארטעגנגעקַא וימ ןעמ טָאה ,ןעמוקעג ןיב ךיא ווו
 םעד טפַאשעגּפָא טַאהעג ןבָאה רימ .ןבעגעג ןבָאה עלַא רעבָא ,טשינ ןביג ןדיי זַא טגָאז
 טייצ העש ַא ןיא .ןכָאװ עכעלטע רַאפ טלָאצַאב ןבָאה ןשנעמ ךס ַא ןוא בנג םעד הבוג
 ןענייז העש ייווצ ןיא .רעבליז ןוא טלעג-רעּפוק טימ לופ ןרָאװעג ענעשעק ןיימ זיא
 ענעשעק-םעזוב ַא בָאה ךיא זַא ,ןענופעג בָאה ךיא .לופ ןרָאװעג סענעשעק עדייב
 ,סענעשעקנזיוה ןוא ךיוא

 וט ךיא סָאװ םעד טימ טמעשעג ךימ ךיא בָאה ,בוטש ןופ סױרַא ןיב ךיא ןעוו

 רעמ ץלַא ,ןעגנַאגעג ןיב ךיא רעגנעל סָאװ רעבָא ,טמַאלפעג רימ טָאה םינּפ סָאד

 טימ םוטעמוא ןעמונעגפיוא ךימ טָאה'מ .השוב יד ןרָאװעג ןָאטעגּפָא רימ ןופ זיא
 טשטנעבעג ךימ ןּבָאה סענעדיי .לקעב ןיא פינק א ןָאטעג רימ ןבָאה ןדיי !דובכ אזַא

 -עג ןבָאה רעבייוו לייט .לרעקוצ ַא ,טכורפ ַא ,לכיק ַא טימ ןעוועג דבכמ ךימ ןוא

 -מוא רעביא ןעגנַאגעג ןיב ךיא ,קידצ ,דיי רערעייט ןפורעג םיא ,ןטַאט םעד טביול
 יד טנָאקעג בָאה ןיא .ןויט ליפיוו טסייוו רע ןיא טּפַאלקעגנָא ןוא פערט עקילָאצ

 ןופ רימ רַאפ טקעלּפטנַא ךיז יז טָאה טציא רעבָא ,רעירפ ןופ סַאג ענלַאמכָארק
 - .,קינייוװעגיא

 -לטשרעב ,רעכַאמנצלעּפ ,סרַאילָאטס ,סרעטסוש ,סרעדיינש וצ ןיײרַא ןיב ךיא
 ןוא ךעלדיימ ןסעזעג ןענייז בוטש ןייא ןיא .ס'הכאלמ-לעב ײלרעלַא ןוא ,רעכַאמ

 רעדָא ןלערק יד .טעברַא רעייז ןעוועג זיא סָאד .ךעלרינש ףיוא ןלערק ןגיוצעג
 םעד ףיױא ,םוטעמוא .ןגיובנגער ןופ ןרילָאק עלַא טימ ןכיולעג ןבָאה סעקרעשטַאּפ
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 -לדייא, טימ סעּפוק ןגעלעג ןענייז ,ליד ןפיוא ,ןטעב יד ףיוא ,ןלוטש ףיוא ,שיט

 ץַאלַאּפ ןטפושיכ'רַאפ ַא ןיא ןיײרַא: ןיב ךיא זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה רימ."רענייטש
 ,לכיב-השעמ םעד ןופ

 -עג ַא טזָאלעגסױרַא ךיא בָאה ,ריט יד טנפעעג בָאה ךיא ןעוו ,בוטש ןייא ןיא
 טימ טלדנַאהעג טָאה דיי רעד .תויח עטיוט ןגעלעג ןענייז דרע רעד ףיוא .יירש
 וצ ןגָארטעגמורַא ייז ןוא רעגעי ייב ןזָאה ענעסָאשעג טפיוקעגפיוא טָאה רע ,ןזָאה

 א ןעועג ךיא בָאה בוטש רעדנַא ןַא ןיא .ןענַארָאטסער עשייוג ןיא רעדָא ,םיצירּפ
 "עג ךיז ןבָאה ךעלדער .ךעלצעלק ףיוא םידעפ ענעדייז טלקיװעג טָאה סָאװ ,ַאזַא ןישַאמ
 רעגניפ עקנילפ טימ ןבָאה רָאה עטלטַאּפעצ יד ןיא םידעפ טימ ךעלדיימ ןֹוא טיירד

 ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעדיל ןעגנוזעג ןוא ןישַאמ רעד םורַא טערָאּפעג ךיז

 ןטימ ןיא ןענייז בוטש ןייא ןיא !שרעדנַא זיא בוטש עדעי יװ ,למיה ןיא טָאג
 ןטרָאק ןיא טליּפשעג ןבָאה עלַא ןוא שיט ַא ייב ןעיורפ ןוא טײלטנַאמ ןסעזעג גָאט

 עסייוו טימ ,דרָאב רעסייוו ַא טימ דיי רעטלַא ןַא ןענַאטשעג זיא בוטש רעדנַא ןַא ןיא
 ןוא ךעלצינש טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה םוטעמוא .טערב ַא טלבוהעג ןוא ,תֹואּפ

 רעד ףיוא .רודיס ַא ןופ טנוװַאדעג טָאה עקּפָאק ַא טימ ענעדיי עטלַא ןַא .ךעלצעלק

 ןוא רעדניבנייא ןַא וצ ןיירַא ןיב ךיא .ןסע לּפעט ַא טכָאקעג ייברעד ךיז טָאה ךיק
 יד ןוא ,דרע רעד ףיוא ךיז ןרעגלַאװ םישמוח ,םירודיס זַא ,קערש ןיימ וצ ,ןעזעג
 ןייק טַאהעג טשינ ָאד ןבָאה תומש ןוא םירפס .ןטָארטעג יז רעביא ןבָאה ןלעזעג

 ,טרעוו םוש

 ןביוא ןעוועג זיא ּפָאק ריא .שינעעזרַאפ ַא יורפ ַא ןעזעג ךיא בָאה בוטש ןייא ןיא
 ַא ייב יו עסיורג טָאהעג יז טָאה ןגיוא .רעקוצ לטיה ַא ַא יו ,טיירב ןטנוא ןוא לָאמש

 -םוטש טדערעג טָאה יורפ יד .קיד ןוא טיירב הנושמ ןעוועג זיא רעּפרעק רעד .בלַאק

 -רעטסיוא יװ .ןקָארשרעד ךימ ןבָאה סָאװ ענױזַא ןעיירשעג טזָאלעגסױרַא ןוא ןושל
 ןימ ַאזַא טימ ןבָאה הנותח לָאז ליבסנַאמ ַא סָאװרַאפ .ןַאמ ַא טַאהעג טָאה יז רָאנ ,שיל
  .שינעטער ַא טנייה זיב רימ רַאפ זיא בלַאק

 ןגעלעג טשינ זיא רע .דיי ןטריזילַארַאּפ ַא ןגיל ןעזעג ךיא בָאה בוטש ןייא ןיא

 ןעוועג זיא םינּפ ןייז ,ןַאשטּפאט טרָאס ַא ףיוא טקערטשעגסיוא רָאנ ,טעב ַא ףיוא
 םיא ךיז טָאה ןסע סָאד ןוא טעמרָאקעגנָא םיא טָאה ענעדיי ַא ,ןטיוט ַא ייב יוװ לעג
 סעּפע ןעוועג ןענייז ענייז ןגיוא יד .דרָאב רענעּפמורשעגנייא רעד ףיוא ןסָאגרַאפ
 בָאה ךיא ,טּפַאלקרַאפ קירוצ ךיילג ןוא ריט יד טנפעעג בָאה ךיא .טיירדעגרעביא יו
 ,בוטש רעקיזָאד רעד ןיא ןײגוצנײרַא טַאהעג ארומ

 ןגיטש יד ףיוא .עטאיצַאפ ַא וצ טריפעג ןבָאה סָאװ ּפערט טימ ףױרַא ןיב ךיא
 ךיז ןוא ּפערט ףיוא ןסעזעג ןענייז רעדניק עסיוװרָאב .טסימ טרעגלַאװעג ךיז טָאה
 ןַא ייב .ךרַאּפ ַא טַאהעג טָאה עלעגניי ןייא .עטָאלב טימ ,ךעלברעש טימ טליּפשעג

 רָאּפ ַא ןבילבעג ןענייז סע ןוא טלָאגעגּפָא ןעוועג לּפעק סָאד זיא עלעגניי רעדנַא

 יד ןוא ,טולב ןָא ,סַאלב ןעוועג זיא סנייז למינּפ סָאד .תואּפ עטרעביושעצ עגנַאל

 ןָאטעג ףור ַא טָאה רע ןוא ןגיּפשעגּפָא םיא טָאה שלעדיימ ַא .ןזָאלבעגפיוא ןרעיוא

 !רעטייא טימ ןוא טולב טימ --

 ;טגערפעג ןוא .טנעיילעגרעביא ,לטיווק ַא ןעמונעגסיורַא בָאה ךיא
 ?םיוברעדעלפ עטנעי ָאד טניווו ווו ---

 | ..עקנָאשטש רעד ןיא --
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 בָאה ךיא .רָאדירָאק ןרעטצניפ ַא עשרַאװ ןיא ןפורעג ןעמ טָאה עקנַאשטש ַא

 "וק רעשילרעטסיוא ןַא גָאט םענעי ןעמונעגנָא ךימ טָאה סעּפע רָאנ ,טַאהעג ארומ

 ןצימע ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ יוװ ןיב רָאנ ,ךיא ןעוועג טשינ סעּפע ןיב ךיא ,שזַאר

 ,ןשיוק ןיא ןגָאלשעגנָא ךיז ןוא גנַאג ןרעטצניפ םעד ןיא ןכָארקעג ןיב ךיא ,שרעדנַא

 ךיא .ןפָאלעגמורַא ןטלָאװ זיימ יוװ ,טכרָאשעג ,טרעדורעג ָאד טָאה סעּפע ,סנטסַאק

 ןריט יד .עלעבעווש ַא ןבירעגנָא ןוא ךעלעבעווש לטסעק ַא רימ ייב טַאהעג בָאה

 .סעקמַאילק ןייק ןעוועג טשינ וליפא ןענייז סע .ןרעמונ ןייק טָאהעג טשינ ָאד ןבָאה

 דרע רעד ףיוא :דליב קידארומ ַא טקילּברעד ןוא ריט ַא ןָאטעג ּפוטש ַא בָאה ךיא

 סָאד ןעזסױרַא טנָאקעג טָאה'מ .ךוט ַא טימ טקעדעגרעביא ,רעטיוט ַא ןגעלעג זיא

 -סופ ַא ףיוא .ךעלטכיל ייווצ טנערבעג ןּבָאה טנּפָאקוצ ,סיפ יד ,ּפָאק ןופ טלַאטשעג

 םוצ ןגירשעג סעּפע ,טנעה יד ןכָארבעג ,טנייוועג ןוא ענעדיי ַא ןסעזעג זיא עלעקנעב
 -עגנָא ךימ טָאה דחּפ ַאזַא ןעגנַאהרַאפ ןעוועג זיא רעביאנגעקַא לגיּפש רעד.תמ

 ַא קירוצ ןָאטעג בָאה ךיא ,ןּפיר יד ןיא טלַאק ןרָאװעג שזַא רימ זיא סע זַא ,ןעמונ
 ךעלטניּפ עקידרעייפ .שינרעטצניפ רעד ןיא ןבילבעג ןיב ןוא ריט יד ּפַאלקרַאפ
 טימ יו ןעגנילק ןעמונעג טָאה ןרעיוא יד ןּוא .ןגיוא עניימ רַאפ טגיוועג ךיז ןבָאה

 טעּפעשטרַאפ ךימ בָאה ךיא רעבָא ,קירוצ ףיוא ןפיול ןעמונעג בָאה ךיא .רעקעלג

 עג ,עלָאּפ רעד ייב טּפַאכעגנָא יו ךימ טָאה "ץימע,, ,ןטסַאק ַא רעדָא ,שיוק ַא ןיא

 ןרעמַאלק רעגניפ עקינייב יו טריּפשעג ךעלרעּפנײשַאב בָאה ךיא .קירוצ ףיוא ןסיר

 רענעסירעצ ַא טימ סױרַא ןיב ךיא .יירשעג קילױרג ַא טרעהעג ןוא רימ ןיא ןייא ךיז

 ךיא בָאה ךעלטיווק יד טימ ןייג רעמ .סייווש ןטלַאק ַא טימ ןסָאגעגּפָא ,עטָאּפַאק

 "יא ןפָאלעג רימ זיא רעדיוש ַא .ןכָארבעג ןוא קעװַא ץעגרע ןיב ךיא .טנָאקעג טשינ

 טלעגרעּפוק סָאד לייוו ,ןייג וצ רעווש ןעוועג וליפא רימ זיא סע .רעדילג יד רעב

 ךיא יװ ךיילג :ליפעג שילרעטסיוא ןַא טַאהעג בָאה ךיא .ןגױװעגּפָארַא ךימ טָאה

 .רעטלע ןרָאי ךס ַא טימ ןרָאװעג גָאט םענייא םעד ןיא טלָאװ

 ןעוועג טשינ ןיב ךיא רעבָא ,ןָא ירפרעדניא ןופ ןסעגעג טַאהעג טשינ בָאה ךיא

 ןײרַא ןיב ךיא .טשױּפעגנָא יו ןעוװעג רימ זיא ךיוב רעד ,טרעקרַאפ .קירעגנוה

 -קעװַא ךימ בָאה ךיא .ןעוועג טשינ רענייק טרָאד זיא גָאטיײב ,לביטש-םידיסח ַא ןיא

 יו רימ ןבָאה סיפ יד .דיי רעטלַא ןַא יו טורעגּפָא ךיז ןוא קנַאב ַא ףיוא טצעזעג
 -עג .םירפס יד ףיוא קילב ַא טּפַאכעג בָאה ךיא טקַאהעג רימ טָאה ּפָאק רעד .ןָאטעג

 ןיא םירפס יד רימ ןענייז טציא רָאנ ,טנעָאנ ןעועג םירפס רימ ןענייז ךעלנייוו
 סָאד ןסעגרַאפ בָאה ךיא זַא טכודעג ךיז טָאה רימ ןוא טייוו ןעמוקעגרָאפ קנַאש

 .ןענרעל

 ַא .ךַאז עסואימ ַא ןָאטעגּפָא בָאה ךיא זַא רָאלק ןרָאװעג רימ זיא לָאמַא טימ
 בָאה ךיא זַא ךיז טכוד רימ .ןײלַא ךיז וצ לגימ ַא ןוא ןעמונעגנָא רימ טָאה השוב

 ןָאטוצּפָא טשינ לָאמנייק :טנייה זיב טרעיוד סָאװ סולשַאב ַא ןעמונעגנָא גָאט םענעי
 ,תובוט ,יירערָאנש ןיא ןזָאלנײרַא טשינ ךיז לָאמנייק ;טלעג בילוצ ךַאז עמורק ןייק
 ןרעוװ טלָאװעג רעכיג סָאװ בָאה ךיא .וצרעד ןריובעג טשינ ןיב ךיא ,ןיינ ...ןעקנאשעג
 .טסַאל רעסואימ רעד ןופ זיול

 -תיב ןיא .ךיק ןיא ןעוועג טשינ דָארג זיא עמַאמ יד .םײהַא ןעמוקעג ןיב ךיא
 .ןגיוא עטגרָאזרַאפ טימ ןָאטעג קוק ַא רימ ףיוא עטַאט רעד טָאה בוטש ןיד

 ?גָאט ןצנַאג ַא ןעמוקעגניהַא וטזיב ווו --
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 ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה לָאמַא טימ ןוא

 טשינ ,ןענרעל טספרַאד וד ײרַאז עצנַאג יד .ךָאטעג גנַאב ןיוש רימ טָאה'ס --

 ..הבוג ןייק ןייז

 "וצ גָאט םענייא םעד ןיא בָאה { ךיא ,טלעג גרַאב םעד ןטָאשעגסיוא בָאה ךיא

 ,טע'בנג'עגוצ ץלַא טָאה רענעי .שדוח ַא ןיא הבוג רעד ליפיוו רעמ טלמַאזעגפיונ

 טגײלעגנײרַא סע ןוא טלײצעגרעביא טשינ וליפא טלעג סָאד טָאה עטַאט רעד

 ,גנירג הנושמ ןרָאװעג רימ זיא'ס ס ,דָאלפוש ַא ןיא

 ו .ןָאט טשינ רעמ סָאד לע'כ ,עטַאט --

 !םולשו סח --

 .טע'בנג'עג ךיוא טָאה רענעי רעבָא ,הבוג םעיינ ַא ןעמונעגוצ טָאה עטַאט רעד

 .סַאג רעד ייב טלעגנכָאװ ןעמענ טרעהעגפיוא ןצנַאגניא עטַאט רעד טָאה לייוו ַא ךָאנ

 םוש ןיק ןבעג טשינ רעמ לָאז ןעמ זַא ,ריּפַאּפ ַא ןעגנעהסיורַא טזָאלעג טָאה רע

 .ן'טג ןוא תונותח ,ס'הרות ןיד ןופ ןטלַאהסיוא ךיז טווורּפעג טָאה רע ,טלעג ןייק הבוג

 םירוחב ןעמונעגנָא טָאה עטַאט רעד .רעגרע ץלַא ןרָאװעג זיא הסנרּפ רעד טימ

 ןרָאפעגקעװַא זיא עמַאמ יד .ןטלַאהעג טשינ גנַאל ךיז ןבָאה ייז רעבָא ,ןענרעל םוצ

 ןיא העיסנ ַא .טיונ רעד ןיא ןפלעהסיורַא ריא לָאז רע רעטָאפ ריא וצ ײרָאגליב ןייק

 ,ןכָאװ טמַאזעגּפָא ךיז טָאה עמַאמ יד ,געט יירד טרעיודעג סלָאמַאד טָאה ןטנַאק ענעי

 -עג טשינ רעמ זיא'ס .סנקורט ןסעגעג ןבָאה רימ .רקפה ןרָאװעג זיא בוטש יד

 ךימ טָאה טייצ רענעי ןיא דָארג רעבָא .ןָאט גנוטכַא רימ ףיוא לָאז סע רעװ ןעוו

 -עגנָא ךיא בָאה ןיילַא ךײ ןופ יו סעפע .ןענרעל םוצ קשח רעסיורג ַא ןעמונעגנָא

 "עג בָאה ךיא .תופסות ַא ןענַאטשרַאפ וליפא ןוא ארמג טַאלּב ַא ?ןענעייל ןביוה

 טשרע ןענייז טָאװ ,ענױזא םירפס ןיא ,ךורע ןחלוש ןיא ,ם"במר ןיא ןרעטעלב ןעמונ

 .םייב ןענופעג ךיא בָאה גָאט ַא םענייא ןיא .ןליוהרַאפ רימ רַאפ ןעוועג גנַאל טשינ

 ךורב 'ר ןופ "הדובעה דומע , רעד ןעוועג זיא'ס ,רפס- הלבק ַא ַא קנַאש ןיא ןטַאט

 ןענַאטשרַאפ טשינ ךיא בָאה ןבירשעג ןעװעג טרָאד זיא סָאװ ךס ַא .רעװָאסָאק
 רעטלגיזרַאפ ַא יװ ןעוועג זיא'ס .ןעמונַאב סעּפע ָאי ךיא בָאה טרָאד ןוא ָאד רעבָא

 ןגינעגרַאפ ןסיורג םעד טליפרעד בָאה ךיא .חומ ןיימ ןיא טגפעעג ךיז טלָאװ לַאװק

 . ןענרעל ןופ
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 ה רות תח מש

 ןביוש יד טרעטיצעג עשרַאװ ןיא ןיוש ןבָאה ןטַאמרַאה ןופ ךליהּפָא םעד ו שי

 -רטנָאק ַא טכַאמעג ןבָאה ןסור יד .טייוו טשינ } ןענַאטשעג ןענייז ןשטייד יד 2

 .עקַאטַא

 ןופ ןקלוּפ עקסרַאצ טנָארפ םוצ טרישרַאמ ןבָאה ןסאג רעװעשרַאװ יד רעביא

 -עג ןענייז ןלָאטיּפש יד .ןקימלַאק ,ןזוכנוכ ,ןסעקרעשט ,ןקַאזָאק ןטרָאס ײלרעלַא
 :סיױרַא סנטייצַאב ןיוש ןבָאה עטמַאַאב ןוא ןריציפָא ,עטעדנוװרַאפ טימ לופ ןעוו

 טקַאּפ רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רעד זַא ,טסעומשעג טָאה'מ .סעילימַאפ יד טריפעג

 זַא ןעגנַאגעגמורַא ןענייז תועומש .ןקירב רעגַארּפ יד טרינימ טָאה'מ זַא ןוא ךיז

 ןבָאה ןגעווטסעדנופ .טָאטש יד ןדניצרעטנוא רע טעװ ,ןטערטּפָא טעוו עינַאפ רעדייא

 ןבלעװעג-לָאּפָאנָאמ יד .לָאמעלַא יװ ךיילג טעילוהעג הרות תחמש רָאי-ייה ןדיי

 .ךעלזיירב ענהפירט ןופ ןפנָארב ןגָארקעג טָאה'מ רעבָא ,טכַאמרַאפ ןעוועג ןענייז

 רענװערדָאלַאיב ןיא .ריב ןייק טשינ ,ןייוו ןייק טשינ טלעפעגסיוא טשינ טָאה'ס

 -רעדניא הרות:תחמש .גָאטײב תרצעיינימש ןעקנירט ןֿבױהעגנָא ןעמ טָאה לּביטש

 ןבָאה תוילע עטסעב ייווצ יד .רוכיש ןעוועג םידיסח יד ןענייז ,תופקה יד וצ ,ירפ

 -- םַארבַא ,הרות-ןתח טפיוקעג טָאה עלעיניּפ .טַאקשומ-ינב יד ןגירקעג ץלא ךָאנ

 -עג ןיא ,עכַאד בייוו סָאד לייוו ,ןענווַאד ןעמוקעג טשינ זיא עינוינ .תישארב-ןתח

 ןייא רעטנוא ןעמונעגרעטנורַא רעדניק עלַא טָאה'מ ןעוו ,םירענה לכ וצ :ףַאלש ןגעל

 -םױרַא ךיז טָאה םארבא .ןגיצ ןופ יווװ ,שינעקעמ ַא לביטש ןיא ןרָאװעג זיא ,תילט

 ;ןפורעג ,למיירטש ַא ןיא ןוא עטָאּפַאק רענעדייז א ןיא ,קנַאב ַא ףיוא טלעטשעג

 י ! םישדק ןאצ --

 ;לוק ןייא טימ טרעפטנעעג עלַא ןבָאה ךעלגניי יד ןוא

 .-+ .!טיעיעמ --

 יד ףיוא ןסעזעג ןענייז סָאװ ,לּפע עטיור יד ןיא .סייה ןעוועג זיא לביטש ןיא

 ןשוק ןעמוקעג ןענייז רעבייוו ןוא ךעלדיימ סעטּפָאכ .ךעלטכיל טנערבעג ןבָאה ,רענעפ

 ןסָאגעגניײרַא :ךעלקיטש ײלרעלַא ןָאטעגּפָא ןבָאה טיילעגנוי ןוא םירוחב .הרות יד

 ,טעקלֹומרַאי ,םיתילט ןטלַאהַאב .תיציצ ןדנובעגפיונוצ ,סענעשעק ןיא רעסַאװ

 -עגטימ טשינ טָאה רענייק רָאנ ,ףסומ טנוװַאדעג טָאה הליפת לעב רעד .ףעלמיירטש

 -רַאפ .ןענייז סָאװ .םינהכ יד זא ,ןפורעגסיוא טָאה ,ןדמל רעד ,עלעיניּפ .טגֹווַאד

 *ןורא ןקידייל ןיא טנערבעג טָאה סָאװ ,טֿביל סָאד .ןענכוד טשינ ןרָאט ,טעקשָאנש

 ןעוועג טשינ ריש זיא'ס ןוא ןלאפעגמוא זיא ,ןטייקינייר יד ןופ טּרַא ןפיוא ,שדֹוק

 -עג טָאה על'תנ .יאבג רַאפ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא טַאקשומ על'תנ .הפרש ַא

 .םינינע עשלהק טימ ןעמענרַאפ טשינ ךיז ןָאק ןוא ףַאלש זיא רע זַא ,טהנעט

 נג טשינ ןּבָאה םידיסח רעבָא .קנַארק ןכוסמ ןעוועג ,לאוי ,רעדורב רעד זיא וצרעד

 א םיא טיילעגנוי ןבָאה ,יאּבג ןרָאװעג זיא על'תנ יו םעדכָאנ ,םיצורית ןייק טלָאװ
 רעד טימ טשטַאּפעג טָאה'ס רע ,ןסימשענּפָא ,שיט ןפיוא טגיילעגקעװַא ,ןָאטעג ּפַאכ
 ןבָארג ןטימ ןגעלעג זיא על'תנ .לטרַאג ַא טימ טעקציפעג טָאה'ס רעוו ןוא טנַאה
 רעדניק:טסעק יד ןוא ,טלכרָאכעג ,טעּפַאסעג רעווש טָאה רע .סּפעש ַא יװ ,ךיוב
 . . | ; ןפורעג ןֿבָאה
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 ! תחאו תחא

 ! םיתשו תחא
 . .. !שולשו תחא

 ןטעברַאפ רע טָאה ,קלחירעטנוא סָאד טקַאהעגנָא ןעל'תנ טָאה'מ יװ םעדכָאנ
 על'תנ זַא ,סיוארָאפ טסוװעג טָאה ,בייו סעל'תנ ,עשטלַאס .שודיק ףיוא םלוע םעד

 ןיא .סינ ,ןדולפ ,טרָאט ,קינשיװ ,דעמ ,ןייוו טיירגעגוצ טָאה יז ןוא יאבג ןייז טעוװ
 -גישזָאר ןָאטעגניײרַא םיא ןיא טָאה'מ .טיורק ּפָאט רעסיורג ַא טכָאקעג ךיז טָאה ךיק
 ייווצ ןטָארבעג ךיז ןבָאה ןוויוא-קַאב ןיא ,עטראטעמירק ,ךעקעל-בייר ,ןרעפַאז ,סעק

 ַא טכַאובעג טָאה םַארבַא .ןןבוטש עלַא טקעמשרַאפ טָאה'ס .עזוז רעד ןיא זדנעג
 טָאה רע .המחלמ רעד רַאפ ןופ ןייטש טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןפנָארב ףָאטש ןצנַאג
 םענעבמעד סעל'תנ ףיוא ןקָאז יד ןיא טצנַאטעג ןוא ,ךיש יד ,עטָאּפַאק יד ןָאטעגסיױא
 | :ןוגינ רענװערדָאלַאיב ַא ןעגנוזעג טָאה רע .שיט-קור

 :הלעמ עטשרע יד ,הלעמ עטשרע יד

 ;המוח ינא םוא
 :הלעמ ערעדנַא יד ,הלעמ ערעדנַא יד

 ;:המחכ הרב
 שטָאכ ,שטָאב ,שטָאב
 ,הרוסו הלוג

 ;טרָאפ ,טרָאט ,טרָאפ
 / ,רמתל התמד

 :הלעמ עטירד יד ,הלעמ עטירד יד |
 ;ךילע הגורהה

 ;הלעמ עטרעפ יד ,הלעמ עטרעפ יד

 ;החבט ןאצכ תבשחנו
 שטָאכ ,שטָאכ ,שטָאב
 ,היסיעכמ ןיב היורז

 ;טרָאפ ,טרָאפ ,טרָאפ
 . . . ךב הקובדו ,הקובח

 "עצ רע לייוו ,ןרעטעלקּפָארַא לָאז רע ןעמַארבַא ייב ןטעבעג ךיז טָאה עשטלַאס

 יד טנרָאװעג טָאה יז ןרעה טלָאװעג טשינ טָאה םַארבַא רָאנ ,שיט םעד טכערב
 -ייק רָאנ ,ןשטילגסיוא ךָאנ ךיז ןָאק'מ ןוא טסקעװעג זיא עגָאלדָאּפ יד זַא ,םידיסח

 -ירט ןעגנוזעג ,דָאר ַא ןיא ןעמונעגנָא ךיז ןבָאה ןדיי .טכרָאהעג טשינ יז טָאה רענ
 ךיז ןבָאה ךעלגניי ,לוויטש ערעווש יד טימ טצנַאטעג ,םינוגינ רענװערדָאלַאיב עקיל
 ךיז ןבָאה ךעלדיימ ןוא ךעלבייו עשינכש .טעסּפָאהעגטימ ,ןטימ ןיא טײרדעגנײרַא

 -עג ןיא ןעגנַאגרַאפ ךיז ,טנעה יד טימ טשטַאּפעג ,גנוניווו רעד ןיא ןסירעגניירַא
 םידיסח יד ןבָאה ,ןקעב ַא ןיא זדנַאג ַא טכַארבעגנײרַא טָאה יעשטלַאס ןעוו .ןרעטכעל
 עּפוק ַא ןבילבעג זיא טונימ ַא ןיא .טנעה עליוה יד טימ רעקיטש ןסייר ןעמונעג
 יד ,ןעשטלַאס ןשוק טוװרּפעג ןוא ןעיירש ןופ קירעזייה ןרָאװעג זיא עלעיניּפ .רענייב

 "עג םיא ךיז טָאה ךיוב רעד זַא ,טכַאלעג קרַאטש ױזַא טָאה על'תנ .ןירעגעווש
 /- | : 0 ,טלסיירט

 !תיבב ימע הכלמה תא שובכל םגה -- ןפורעג רע טָאה -- !עלעיניּפ ,ױזַא ---
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 טימ טרעפטנעעג עלעיניּפ טָאה -- !ךלמ ַא דיי רעדעי זיא הרות-תחמש --

 ,תופיקת
 ךיק ןיא תובקנ יד .טגָאיעגכָאנ יז טָאה עלעיניפ רעבָא ,ןפָאלטנַא זיא עשטלַאס

 םיא טּפַאכעגנָא ,ןפָאלעגכָאנ ןעלעיניּפ זיא םַארבא .ןעשטיווק ,,ןפיול ןעמונעג ןבָאה
 ;ןגירשעג ,רענלָאק םייב

 . .!ןייב רענהפירט !קינרעבייוו ,לזייא-רומח
 ךַאי -- ,לבייו ַא ןגירשעג טָאה --  ףָא רָאג יז ץטקוק ,ןיורק וילעמַאמ --

 | ..!סהָא 'שינ סע טלַאה

 ,לכלוק שלגניי ַא טימ ןפורעג עלעיניפ טָאה -- !ךיד ןָאק'מ ,עלעמהרבא --
 | | .י!רעסערפ-רעניה רעטלַא וד --

 ענעדיי עסיורג ַא טעשזריהעצ ךיז טָאה --- !וצ ךָאימ ץטלַאה ,ןשטנעמ ,יוא ---
 .!רעטכַאלעג ןופ ןצַאלּפ ל'כַאי --- ,לטייש ןיא קערג ןקיטּכעמ ַא טימ

 ..!ןטַאז ענַאמ ,שימוק יװ ,יוא ---

 !קינערה-רצי וד .,.!םַארבַא ,ךיא ?טעװעטַארעג קנע טָאה רעוו ,רעבייוו ,ונ --
 - : .יןשבה ךלמ גוע וד !סקָאלּפוב וד

 ןגָארטעגסױרַא ןוא טנעה יד ףיוא ןעלעיניּפ ןָאטעג ּפַאב ַא טָאה םרבא ןוא
 לגניי-רדח ַא יװ טליוהעצ ךיז ,ךעלסיפ יד טימ ןפרָאװעג טָאה עלעיניּפ .ךיק ןופ
 ,..ןסיימש םייב

 ןוא עשידנעלרוק יד הנח ,ןעלעיניפ וצ קעװַא םידיסח יד ןענייז ןעל'תנ ןופ

 יז ,ערטסַאילַאכ רעד וצ טיירגעג ןָא ירפרעדניא ןופ ךיז ןבָאה רעטכעט ריפ עריא
 טשרע טָאה ,עשָאד ,עטסגניי יד ,דניק ַא טַאהעג ןיוש טָאה ,הרובד-עשַאב ,עטסטלע

 ,רעכיפעט יד עלַאס רעד ןופ ןעמונעגסױרַא סנטייצַאב טָאה הנח .ערוטַאמ טכַאמעג

 סָאװ ,סעטכָאמש ,ּפעט-ןעמולב ,סעזאוו ,ךעלשיט ,ךעלכעלעטשעג עלַא טמױרעגּפָא
 ַא ןוא לדורטש ַא סיוארָאפ טיירגעגוצ טָאה הנח .ןכערבעצ ןענָאק סענַאצַאּפַאל יד
 ןיא ,סנעדערק רעד ןיא םינדעמ ןכוז טוװרּפעג ןבָאה םידיסח יד .טפַאז-לשנייוו שַאלפ

 ןוא טכַאמרַאפ ןעוועג תינצמק רעד ייב זיא ץלַא רָאנ ,רעדעלפוש יד ןיא ,ןוויוא-קַאב
 .ןעמַארבַא וצ קעװַא ןענייז ןוא ןעגנוזעגּפָא ךיג רעד ןיא ןבָאה םידיסח יד ,ןסָאלשרַאפ

 "סיוא יד ןוא אמח .עינרַאדיסח רעד ףיוא טכירעג ןיוש ךיז ןעמ טָאה ןעמַארבַא ייב |

 ןוא ,ןסּפָאלק ,טיורק ַא טכָאקעגּפָא טַאהעג ןבָאה ,עטיא-עלייב ,רעטכָאט ענעבעגעג
 טיירגעגוצ טָאה'מ .לבור טכַא טסָאקעג טָאה לזדנעג ַא שטָאכ זדנַאג ַא ןטָארבעגּפָא

 בוט םוי רַאפ ךָאנ טָאה םַארבַא .סּפַאנש ,קינשיוו ,עקבַאב ,ךעלכיק ,ךעקעל-גינָאה

 עג טָאה אמח .טפַאשגרַאק ריא טימ ןעמעשרַאפ טשינ םיא לָאז יז ,ןאמח טנרָאװעג
 יד ,טייק ענעדלָאג יד .גנוריצ סָאד ןעגנָאהעגנָא ןוא דיילק קידבוט-םוי ַא ןגָארט
 סאמח וצ טסַאּפעג טשינ שילרעטסיוא ןבָאה שארב יד ,גנירעיוא יד ,ךעלרעגניפ
 ןָאטעגנָא טָאה עטיא-עלייב .עטלעטשרַאפ ַא יוװ ןעזעגסיוא טָאה יז .הרוצ רעשינצבק

 ףעװעג ךיױא ָאד ןיא ,םעדייא סמַארבַא ,רודגיבא .רעייטשסיוא ןופ םישובלמ יד

 ןיא בלעוועג-טינש ַא טַאהעג טָאה רע .ןמלא ןַא הנותח רעד וצ ןעוועג זיא רודגיבא
 .הרות-ןב ַא ןַאמרעגנוי רעשידיסח ַא ןעוועג זיא רודגיבא .עילַאה רעטייווצ רעד

 םארבא ,רעזעלג עבָארג-הנושמ טימ ןלירב רָאּפ ַא ןוא םינּפ קיכעלייק סַאלב ַא טימ

 רודגיבא רעבָא ,לביטש רענווערדָאלאיב ןיא ןענעװַאד לָאֹז רודגיבַא טלָאװעג טָאה
 | :יירשעג ַא ןָאטעג טָאה םַארבַא .דיסח רעװעשטַאכָאס ַא ןעוועג זיא
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 !רעטכינ רעדָא ,רוכיש טסיב ,רעניימ ןדע-ןג ,בוט-םוי טוג --

 !רוכיש טשינ לָאמנייק ןיב ,רעווש ,ךַאי --

 !הרּפכ ַא ףיוא וטסגיוט ,ױזַא ביוא --

 טָאה -- ?ןרודגיבא וצ וטסדער ױזַא יו ?ריד- טימ ךיז טוט סָאװ ,םַארבַא --

 | .שינערָאװ טימ ןָאטעג ףור ַא אמח

 'ַאק ןכַאמ טשינ רע ןָאק שינ ןעו .ןעקנירט ןענָאק ףרַאד ליבסנַאמ ַא --

 | יה | ,יי!תירב

 .!תוּפרח ןוא תושוב רימ טספַאשרַאפ ,םַארבַא ,עפ ---

 ךיז ןבָאה ןגיוא יד ןיא .טיור-רעטנוצ ןרָאװעג זָאנ יד ךיילג זיא ןאמח ייב
 זיא עטיא-עלייב .ןיפוליגב ןעוועג ,םינּפַא ,ןיוש זיא םַארבַא .ןרערט טלעטשעגקעוװַא

 "עג ּפַאכ ַא יז טָאה םַארבא .,דוס ַא א ןעמיורנייא םיא טוװרּפעג ,רעטָאפ םוצ ןפָאלעגוצ
 / שוק ןעמונעג ,ןָאט

 יײןטַאט ןטרגּפעג ןייד ןיא חור א לָאז'ס ,סניימ לרעטכעט --

 .טנקסּפעג אמח טָאה -- טול יו רוכיש --

 !רעטכעט יד טימ גרָאז "ַאק טַאהעג 'שינ טָאה טול --

 -- .,טנרָאװעג םיא עלעיניּפ טָאה -- !ריד-ןופ .ןיוש טסדער ,םַארבא ,עפ --
 ...!קינָא ןייד רעטעב זייוו

 .י!טכערעג טסיב ,עלעיניּפ ָאי --

 ןשיווצ .קָאב ַא יו ןעיצ ןעמונעג ןוא לדרעב םייב טּפַאכעגנָא םיא טָאה םֵאְרבַא ןוא
 זיא לביטש טצעל ַא ןופ ץעגרע .יירעשטיווק ַא ,שינעכַאל ַא ַא ןרָאװעג זיא סעטנכש יד
 טָאה יז .הרות-תחמש זיא'ס זַא ,טקנעדעג טשינ טכער טָאה עפעטס .עפעטס ןיירַא
 ױזַא טשינ ריש ןעוועג זיא עפעטס .קוק ַא ןָאט ןעמוקעג יז זיא ,ןדלַאװעג טרעהעג
 -ַאל ןצרַאװש ַא ןיא ןוא דיילק טור ַא ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג זיא יז ,םַארבַא יו ךיוה

 סא טָאה יז רעבָא ,רָאי קיצנַאװצ-ןוא-ןביז ןעוועג טלַא זיא עפעטס .סַאּפ ןטריק
 סָאד .ןטפיה עטיירב ,םעזוב ןסיורג ַא טַאהעג טָאה יז .קיסיירד יד ךָאנ יװ ןעזעג
 זָאנ עכיילג ַא ןגיוא עצרַאװש טָאהעג טָאה יז ףח טַאהעג ךָאנ טָאה םינּפ עלעקנוט
 סעּפע רעבָא .ןּפיל עלופ ,ןעמערב יד ןעמוקעגנעמַאזוצ ריא רעביא ךיז ןענייז'ס סָאװ
 םיא טימ סָאװ ,ןיצידעמ ןופ טנעדוטס רעד .הרוצ ריא ןיא ןגעלעג זיא טייקדימ ַא
 ףיוא טקידנעעג טשינ טָאה ,רָאי ריפ עטצעל יד טריפעגמורַא ךיז עפעטס טָאה

 זַא ,החּפשמ רעד ןיא טעדוסעג ךיז טָאה'מ .ןבָאה הנותח טלָאװעג טשינ ,רָאטקָאד
 ןפלָאהעג ריא טָאה עקרעשוקַא ןַא ןוא קידנגָארט םיא ןופ ןעוועג ןיוש זיא עפעטס
 ַאטעמ ןופ קירבַאפ ַא ןיא ןירעטלַאהכוב ַא ןעוועג עפעטס זיא סנטצעל ,ןייז-ליּפמ
 ריא טימ לָאמ לפיוו טָאה םַארבַא .ךָאװ ַא לבור קיצנַאװצ טנידרַאפ ןוא ןטעב ענעל

 עפעטס רָאנ ,טגעדוטס ןטעליוקרעד-טשינ םעד ןפרַאװקעװַא לָאז יז טהנעטעגנייא
 יי ;טרעפטנעעג טָאה

 | !ןטפעשעג .עניימ ןיא ןשימ טשינ ךיז ַאּפָאּפ לָאז =

 ךיז ייב ןרָאװעג יו סעּפע ייז ןענייז ,ןעפעטס ןעזרעד ןבָאה םידיסח יד ןעוו
 ,ץכעלייוורעטניה ףיוא ןקורּפָא ךיז ןעמונעג ,טמעשרַאפ ךיז ןבָאה טיילעגנוי יד .לטב

 טכַאמעג ךיז טָאה םַארבַא ,דרעב יד ייב ןעמונעגנָא ךיז ןבָאה ןדיי ערעטלע יד
 .שזַארוק
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 הרות-תחמש זיא'ס --- .יירשעג ַא ךָאטעג ר רע טָאה -- !עבש ,בוט"םוי טוג --
 ם : ,,!ןדיי ייב

 ,רָאי-טוג ,בוט-םוי טוג --

 !רעטּכָאט עשידיי ַא טסיב .ןֿכַאז עטוג יד ןיײרַא גנערב ---

 | : .ילןעד טנקייל רעוו ---

 -עג טשינ ריא זיא'ס ,ןעמוקעג זיא יז ןענַאװ ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה עפעטס
 טָאה רע ןעוו ןטילעג טשינ טָאה יז .עבש ןפורעג יז טָאה רעטָאפ רעד סָאװ ,ןלעפ

 זיא'ר ?טירקָאּפיה רעד ,רע טעװַארּפ ןצנוק ערע'סָאװ .קיטש עמורפ ןכַאמ ןעמונעג
 ,רעסַאװ ןפיוא .ןבילבעג ןיב'כ סָאװ ,דלוש ןייז זיא'ס. רימ ןופ רעגרע לָאמ טנזיוט

 ..ןַאמ ַא ןָא ןוא טָאג ַא ןָא

 ,לסילש םעד טַײרדעגרעביא לָאמ ייווצ ,לביטש ןיא ךיז וצ קעװַא זיא עפעטס

 רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז ,ןַאמָאר ַא עקרעשזַאטע רעד ןופ ןעמונעגסױהַא .טָאה יז
 ,ּפָאק ןיא ןכָארקעג טשינ ריא ןענייז רעטרעוו יד רָאנ ,ןענעייל טוװרּפעג ,עקטעשָאק

 -שאר -- .טכַארטעג עפעטס טָאה -- ?םיבוט:םימי ליפוזַא סעּפע ייז ןבָאה סָאװ
 -עגּפָא עדנַאב ַא ?ייז ףיוא החמש יד זיא סָאװ .עבַארענַאש ,תוכוס ,רוּפכ-םוי ,הנשה
 שינעּפוט ַא ,ןעגנַאזעג טרעהעג ךיז ןבָאה ריט טייז רענעי ןופ ..!סעדגעמש ענעסיר
 -עגנירַא טָאה אמח סָאװ ,סעקבַאב יד .שיט ןפיוא ףױרַא זיא םַארבַא .סיפ ןופ

 שמש ילא-לארשי יוװ ,םיירש טלייטעג ,ךיוה רעד ןיא ןטלַאהעג םַארּבַא טָאה ,טכַארב
 !ףוגינ ןשינחדב ַא טימ ןפורעג טָאה רע .ענװערדָאלַאיב ןיא

 !אמק אבב יד טמוק טציא ,םינלטּב ,םינצבק ,םידיגנ ,םירינג--

 אבב יד טמוק טציא ,רעמינּפ-ּתוזע ,םיפצוחמ ,סרעכַאמ-אתנכשמ ,טיילעגנוי --

 !אעיצמ

 !ארתב אבב יד טמוק טציא ,םישורבכע ,םיסדנוק ,סעקענש ,םיצקש --
 ךָאנ יָאה ךַאי -- .ךעלגניי יד ןגירשעג ןבָאה --- !ָאימ ,ָאימ ,ָאימ .םַארבא 'ר --

 !טַאהעג !שינרָאג
 !ןלײטרַאפ 'שינ קנע טע'מ ,'שינ ץיירש --

 "צג םענעגייא ןרַאפ סּפַאנש ןוא קינשיוו לסיבַא ןטלַאהַאב טוװרּפעג טָאה אמח

 -רַאפ יד רַאפ ןלעטש ןייא ןיא ןטלַאהעג ,טכוזעגסיוא ץלַא טָאה םַארבַא רָאנ ,דניז

 ןבָאה ענעי ןוא רעמערק עשימייה וצ ךעלגניי טקישעג טָאה רע .,דוביכ עטלמַאז

 "ניו ,סענרַאב ,לּפע טקישעגפיורַא ןוא ןבלעוועג יד טנפעעג בוט"םוי ןטימ ןיא

 ַא טכַארבעג ןעמ טָאה רעכַאמנייו המלש 'ר ןופ .סינ ענעשלעוו ,זוברַא ,ןביורט

 ןגירקעג ץעגרע טָאה 'מ .עטָאלב טימ טרימשַאב -- ןשַאלפ יד ,ןייוו ןטרעצעג שיוק

 .טּפַאצעג ,דנוּפש םעד טצעזעגסױרַא טָאה םַארבַא .ןּפַאצ ַא ןוא ריב עלעטכַא ןַא

 .רעקישיור ןרָאװעג ןענייז ןעגנַאזעג יד .סעלפוק יד רעביא ןפָאלעג זיא םיוש רעד

 ַא טַאהעג ןיוש טָאה םַארבַא .ןסַאג ענעי ןופ ,םידיסח עיינ ןעמוקעגנָא ךיז ןענייז'ס

 ןעוועג סעּפע ךָאד זיא רע .טעילוהעג םיא ייב ןעמ טָאה הרות תחמש זַא ,הקזח

 טָאה ,רעליטש הדע רעד ןשיװצ ןרָאװעג זיא'ס סָאװ ,לָאמ סעדעי .תישארב-ןתח

 :טרעטנומעג םַארבַא

 !הרות תחמשב וחמשו ושיש !שינ טּפָאלש !ןדיי ,קידעבעל --

 ..!םילשוריב האבה הנשל ,םייחל ןדיי --



 18 סיװעשַא ב ק חצי

 יז .רעבייו עטּפָאכ ַא טימ ןעמַאזצ ריט רעד ןיא טרַאּפשעג ךיז טָאה אמח
 "עג ױזַא טלָאװ רע ןעוו .ןרערט יד טשיוועג ,טכַאלעג ,לטייש ןטימ טלקָאשעג טָאה

 טולב ןיימ יוו ייז ןסייוו סָאװ -- .טכַארטעג אמח טָאה --- !רָאי ץנַאג ַא ןייז טנָאק

 .ריב זָאלג ַא ןגָארטעגוצ ריא טָאה םַארבַא ...?ןשַאװעג טרעוו

 !םייחל !אמח ,קנירט --

 !רימ טדַאש'ס זַא ,םַארבַא ,טסייוו וד ---

 .ייַאנ !ןעמענ 'שינ ךיד'ט 'חור רעד ,קנירט --
 .הדעו םע לכ ינפב שוק ַא טגנַאלרעד ריא טָאה רע ןוא

 -עג זיא רעבייוו יד ןשיווצ .דיירפ ןופ ןוא השוב ןופ טיור ןרָאװעג זיא אמח
 ןופ .ןסָאגרַאפ בלַאה ,ןעקנורטעג בלַאה טָאה אמח .שינעכַאכ ַא ,שינעשטַאּפ ַא ןרָאװ

 יאבג יכדרמ 'ר .ןריהעג יד ןיא ןָאטעג גָאלש ַא תורכיש סָאד ריא טָאה קולש ןטשרע
 ;ןגיובנלע םייב רעקצָארס עלעוונייז 'ר ןעמונעגנָא טָאה

 .!רענייב יד טימ דיסח ַא !רעקירעזדנוא ןַא רעבָא ,לק ַא --

 עיִליִמַאפ יד ןוא -- בֹוטש ןיד-תיב סנטַאט ןיימ :רעכיב יד ןופ)
 (."סטרעוורָאּפ, ןופ ךיוא ;טַאקשומ
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 ןעצ רעמונ סַאג:עקסנַאירַאמ יד

 -עגנייא ,טגיל ,טנגעג רעשידיי רעד ןיא טריפ סָאװ ,ווָאבישזג ןופ טייוו טשי ּפִּפ
 .לסעג עקסנאיראמ סָאד ,לאטראווק םענעי ןופ ןסאג-טּפיוה ייווצ ןשיווצ טשטעווק 3

 קידנור-בלַאה סיוא ךיז טיצ ווָאבישזג רעקידלמיוו-ןשטנעמ ןוא רעקידלמוט רעד
 ןעגנַאלק טימ ייז קידנליפנָא ,ךעלסעג ןוא ןסַאג עקימורא יד ןייא טגנילש ןוא

 יד ןבענ .תועונת ןוא תויועה עשיעוורענ ןוא תולוק עשירעטסיה ,סעידָאלעמ ןוא
 ןוא ּפעק יד ףיױא סנקעב עסיורג טימ ןעגנוי ןעייטש ןעניזַאגַאמ-ןזייא עסיורג

 םורַא ןגָארט ךעלדיימ עקידווענח:ץרַאװש ,הרוחס םינימ ענעדישרַאפ יד סיוא ןפור
 ןופ טשרוד םעד ןליטש וצ טיירג ,קנַארטעג ןטיור-לעה טימ ןגורק ענרעזעלג
 .רופ ,סרעגערט ,סרעשיוט:טלעג ,ןדיי-עירעטָאל ,סרעלקעמ רעטרעדנוה יד

 ,תילכת ַא למוט רעווָאבישזג ןיא ןכוז סָאװ ,ךעלמיטַאבעלַאב עגנוי ןוא סענַאמ
 טימ פעק יד טלקיװעגמורַא ןגױא עבירט טימ סענעדיי ןציז ןרעיוט יד ייב

 לארשי ץרא ןוא ּבָאב ךעלטסעמ ךעלגנייירדח יד רַאפ ּפָא ןטסעמ ןוא ,ךעלערעד

 ליא םעד טימ סיוא ךיז טשימ ןוא ערַאּפ ַא טגָאלש בָאב ןסייה ןופ .ךעלסינ
 -ָארשעצ טימ ןדיי רעצניװָארּפ ,רעבלעוועג-ףייז עקימורַא יד ןופ ךורעג-טּפַאנ ןוא
 ןוא לויטש ענעטכוי עכיוה ןיא ןָאטעגנָא ,רעמינּפ עטמַאלפרַאפ ןוא ןגיוא ענעק
 טימ געוװ ַא ךיז קידנכַאמ ,ןרַאוטָארט יד רעביא ןפיול ,ךעלכענק יד זיב סעטָאּפַאק
 טימ ןדָאלַאב ,זייוותונחמ ּפָא ןעייג ןוא ןַאב רעד ןופ קידנלייא ןָא ןעמוק .טנעה יד

 לטעטש םענעגייא ןופ ןטנַאקַאב רעדָא ןכש ַא טימ ךיז ןעמ טפערט ןוא .קעּפ
 ןוש ךיז טלָאוװמ יוװ ,סיורג קיטלַאװעג החמש יד זיא ,ןשטנעמ ןופ םי םעד ןיא

 זיא ןעמ רעכלעוו טימ ,"ןאב רעטכַא; רעד ןופ יו ,ןעזעג טשינ ןרָאי עגנַאל
 | | ,ןטייקיבייא רעבירַא ןטלָאװ ,ןעמַאזוצ ןעמוקעג

 עייג ,סעצּפוק, סעקשָארד ןיא ןרָאפרַאפ טסיירד טשינ ,טמעשרַאפ לסיֿבַא
 יז ןוא ןדיי ייב הרוחס קיליב ווָאבישזג ןפיוא ןפיוק וצ ווו ןסייוו ,סעקינבלעוועג

 יװ ,קידלודעגמוא םורַא ךיז ןעיירד ייז ...ןריזילַאנָאיצַאנ ,םייהרעדניא ,רעטעּפש

 ;רערעל-עיזַאנְמיג -- ךַאּפ ןופ .טסינַאמָאו ,רעלײצרעז -- ןיטשרוב לאכימ
 ריפ ופ רבחמ .1912 טניז עשרַאװ ןיא .1897 -- עשרַאװ ייב ,עניולב ןיא ןריױבעג
 ןַאכַאז ןיא ןעמוקעגמוא .ענווָאק ָאטעג ןיא ןזעװעג .חרזמ ןייק קעװַא 1939 .רעכיב
 ןשילױֿפ ןוֿפ גנַאגרעטנוא ןופ סעיגעלע -- קרעוו ענייז עלַא -- -- -- .5
 ,-- גנונעפָאה ןופ לַארטשטכיל ןייא .תומחלמ יד ןשיוװצ ןרָאי יד ןיא םוטנדיי
 -- טלַאטשנַא רעוועשרַאוו ןרעלוּפָאפ ַא טרעדליש טנעמגַארפ רעד .לארשי ץרא
 ,"טמַא-עניטסעלַאּפ, םעד
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 ,טעדַאלקס יד ןיא הבנגב ןיירַא ךיז ןּפַאכ ,טירבעג טירט םעד טלָאװ דרע יד

 | .ןאב רעד וצ ּפָא קיטייז ןרָאפ ןוא חרוחס יד ןקַאּפרַאפ
 ,"עקילייה עלַא ןופ ךריק יד ךיז טמערוט ווָאבישזג ןופ ןרעיומ יד רעביא =

 ןלַאטרָאּפ יד ,ךריק רעד ןופ דַאסַאפ רעד .ךיירגינעק דמערפ ַא רעביא ָאד טגינעק
 ןייא יד וצ טסַארטנָאק ַא ךיז טימ ןפַאש סנַאסענער ןרעטעּפש ןופ סענמולָאק ןוא
 עטקעדעג ןוא ןדליש ענרעכעלב טימ עטּפעלקַאב ,ךעלזייה עלעג עקיקָאטש ייווצ ןוא

 | ,רעכעדדעּפַאּפ טימ
 -עג רעסיורג ַא ךיז טניפעג ,ןלײה יד ןיא ,ךריק רעד רעטנוא = |
 ע806/4 16001610 666זת2זמ םעד ךָאנ ןיהַא טרָאד ּפָארַא ןרעדינ .לַאז רעטכבלעוו

 חלג רעד .יקסוװעלַאק חלג ןופ תושרד עקידרעייפ יד סיוא ןרעה ןוא םיללּפתמ יד

 יד ןיא ןָא טדניצ ןוא ךריק רעד ןופ םיאנוש יד ףיוא לבעווש ןוא ךעּפ טימ טיש

 ,טנערב ,רעייפ סָאד טנערב .הנומא ןופ רעקַאלּפ םעד עקיביולג יד ןופ רעצרעה

 ןעמוק טעװ סע ,ָא .טייצ ַא זיב ,טייצ ַא זיב ...סע טעילט ,ןשָאלרַאפ סע טרעוו ןוא

 ,עקיביױלג יד ךיז ייּב ןסייוו סָאד ,ןליפ סָאד .טייצ .יד

 רעווָאבישזג ןיא ןטַאט ןכייר ַא ןופ ןַאמרעגנוי ַא -- לָאמַא ךיז טכַאמ סע
 יצ ,"טלעוו עיינ יד, ףיוא ,טָאטשרָאפ רעװעקַארק ףיוא רעבירַא ךיז טיצ טנגעג
 ,ןשימייה םעד ךָאנ טקנעברַאפ יװ ,ןרָאי ךָאנ רע טמוק ןַאד -- ןעעלַא יד ןיא רָאג

 טצירּפשַאב יקסוװעלַאג חלג רעד ןוא ,"עקילייה עלַא, ןופ עכריק רעד ןיא ןײרַא טייג
 ,המלש םייח ןסייהעג רענױזַא טָאה .םש הנשמ םיא זיא ןוא רעסַאװ קילייה טימ םיא
 ,שרעה ןעמָאנעקירטעמ ןייז זיא ,יזעלַאס קעשיצנַארפ ןעמָאנ םעד רע טמוקַאב

 טביילב לַאטנעװעל .טרעדנעעג טשינ ןרעוו ןעמענייב יד רָאנ .קירנעה ןיוש רע טביילב
 ַא ךריק רעד וצ גנויצַאב יד טרעוו ױזַא טָא .םיובסונ זיא םיובסונ ןוא לַאטנעװעל
 ץלַא זיא ָאד זַא ,ןכריק עדמערפ ןיא ןייג סָאװ וצ :עשירַאילימַאפ ַא טעמכ ,עשימייה

 ןרָאי:טנגוי יד ןופ ךָאנ טנַאקַאב ןוא טנעָאנ ױזַא

 ןופ ןעגנַאלק יד םיוק ןכיירגרעד ָאד .לסעג עקסנאירַאמ סָאד טגיל טייז ַא ןיא רָאג
 ,ליטש ןָא קידנעטש ןופ טבעלעג ָאד ןבָאה רעניווװנייא יד ,ווָאבישזג ןקישיור

 "עקסנַאירַאמ ,, ןעמָאנ רעד ןוא טרעדנעעג ךיז ןבָאה ןטייצ יד זיב ,זיב ,ןדײשַאב
 עקסנַאירַאמ סָאד .קילבוּפער רעשיליוּפ רעד ןופ ןקע עלַא ןיא ןעגנילק ןביוהעגנָא טָאה

 -סינימ רעד יװ ,רעליוּפָאּפ רעמ ,סעקװעלַאנ יד יוװ ,רעלוּפָאּפ רעמ ןרָאװעג זיא לסעג

 עינ טקעװעג "?עקסנַאירַאמ ,, ןעמָאנ רעד טָאה ןסערק יד ףיוא ןוא ,יקסבַארג רעט
 ייןעגנונעפָאה

 ןיא טמָארטשעג וָאבישזג ןכרוד סיוא-גָאט ,ןייאיגָאט ןבָאה רָאי םענעי ןיא
 יד ןופ זיא ןעצ רעמונ זיוה סָאד .ןשטנעמ רעטרעדנוה ןיירַא לסעג עקסנַאירַאמ
 -סעלַאּפ רעד .טרעגַאלַאב שממ ןעוועג טנוװָא ןטעּפש ןזיב ןָא ןעהעש-ןגרָאמ עטסירפ
 ןקָאטש עכעלטע יד ףיוא .עלהכולמ ןיילק ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה טמַא-עניט

 -ןייא םעד טכַאמעג טָאה'ס .ןעגנוליײטּפָא ענעדישרַאפ טסערּפעגנעמַאזוצ ןעוועג ןענעז
 -ַארגימע ןוא טַאלוסנָאק ,טפַאשלעזעג-ספיש ַא ,םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןימ ַא ןופ קורד

 "סענשזָאוװ,, יד ןענַאטשעג ,ײצילָאּפ טָאטשנָא ,ןענעז ןריט יד ייב .ןעמַאזוצ ָארויב-עיצ
 ןציז וצ דלודעג ןייק טַאהעג טשינ ןיוש ןבָאה סָאװ ,"םילוע,, יד טיִמ טפמעקעג ןוא

 ןסיוטשעג ךיז טָאה ןעמ ..תושירד ןוא ןטַאקיפיטרעס יד ףיוא םייהרעדניא ןטרַאװ ןוא
 -השעמ ןוא רעטייל רעד ןסעזעג ךיז זיא "הקלחמ,, ַאזַא רעדעי ןיא ."תוקלחמ,, יד וצ
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 טָאה ןקורט ןוא קיטליגכיילג .ןעיורפ ןוא ןדיי עקידנעייטש יד טרעהעגסיוא סָאבעלַאּב
 ןעמ טָאה רעמיצ טלַאק רעדנוזַאב ַא ןיא ."ןיינ,, רעדָא "ָאי, :רעפטנע רעד ןעגנולקעג
 ךעלעקנערּפש טכוזעג ןוא תוחוכ ערעייז ןטסָאמעג .ןדיי ערעטלע יד טעקאנ ןָאטעגסיױא
 "לַאז,, ןרעדנַא ןַא ןיא .ןטסורב ענעלַאפעגנייא יד טימ רעבייל עטשטיינקעצ יד ףיוא

 ,סעטַאט וצ ןרָאפ סָאװ ,רעדניק טימ סעמַאמ יײר רעד ןיא טשטעווקעג ךיז ןבָאה

 -- ןעלדיילק עצרוק ןיא ןוא רָאה ענעריושעג טימ ךעלדיימ ,םינתח וצ --- תולכ
 :טעשטּפעשעג ןבָאה ןּפיל יד ןוא ץרַאה סָאד טּפַאלקעג טָאה ןדעי ייב .תוצובק יד ןיא
 ןוא גרָאז-טּפיוה יד ןעוועג זיא לָארטנָאק עשילגנע יד ...ךרודַא ןיוש ןעמ טמוק יו
 ,הלוע ןדעי ןופ שינרעטַאמ עטסערג

 רעסיורג רעד ןיא ךיז טָאה סָאװ ,עטשרע סָאד .רעטלמוטעצ ַא ַא ןענַאטשעג זיא יול
 יד ןעוועג ןענעז ,המשנ ןייז טיירפרעד ןוא ןגיוא ענייז ןיא ןפרָאװעג טפַאשגנע
 רעקידלארשי ץרא טימ ןָאטעג עייו ַא םיא ףיוא טָאה סע .ןטפירשפיוא עשיערבעה
 ךיז רע טרעטנענרעד טָא .,בייל ןייז רעביא ךרודַא זיִא רעטיצ רעפיט ַא ןוא טפול
 טָאה גנילצולּפ .ךַאז עקידתושממ ַא טרעװ םולח ןייז .לַאעדיא ןייז וצ תולג ןיא ןיוש
 םענעביוהרעד םעד טרעטשעצ ןוא םינּפ ןייז ףיוא טזָאלעגּפָארַא ערַאמכ ַא יוװ רעבָא ךיז

 טנָאקעג טשינ םענייק לָאמנייק טָאה רע סָאװ ,סנױזַא טקרעמַאב טָאה יול .קורדנייא
 ,קודקד יּפ לע יונעג טשינ ןעוועג ןענעז ןטפירשפיוא עשיערבעה יד יז לחומ
 יד זַא ןעגנורדעג קידנעטש טָאה יול) שודק םוקמ םעד ןיא ,ָאד זַא ,סע טסייה
 ַא טָאה סָאװ ,טרָא סעדעי טרעװ אלימב ןוא לאושי ץרא בושי זיא ךַאז עטסקילייה

 שדוק ןושל טשינ ןענעק סָאװ ,ןשטנעמ ןציז ָאד ,(קילייה -- הווצמ רעד ּוצ תוכייש

 רָאלק ץלַא זיא דלַאב רעבָא ,ּפַאלק רערעווש ַא םיא רַאפ ןעוועג זיא'ס .קירעהעג יו

 יד ייב ןעגנומױצּפָא יד רעטניה .ץרַאה םייב טמעלקרַאפ םיא טָאה סע ןוא ןרָאװעג
 טימ ןוא ןָא טיילעגנוי ןוא ךעלדיימ ךעלשיט יד ייב ןסעזעג ןענעז ךעלרעטצנעפ

 סָאד .רעטכעלעג קידנעגנילק ַא טרעהעג ךיז טָאה ןטייז עלַא ןופ .ךעלעסגָאװ

 ענעדירפוצ ןוא עטַאז .ךַארּפש רעדמערפ ַא ןיא ןרָאװעג טריפעג זיא ךערּפשעג

 ףיוא גנוצעשגנירג ןוא טייקיטליגכיילג טימ טקוקעג ןבָאה ןגיוא עקיור ,רעמינּפ
 ףיז ןבָאה ןרעױא סיול וצ .ןעגנולקעג רדסכ ןבָאה ןענָאפעלעט יד ."םילוע,, יד

 ,ןעזעגסיוא טָאה סע .,סעטָאלז ,ןטנופ ,ןרַאלָאד ןגעוו רעטרעוו עטקַאהעגּפָא ןגָארטרעד
 .עדליג רעד ףיוא סרוק רעד :ךַאז ןייא רָאנ טריסערעטניא עטמַאַאב עלַא יד יו

 קידנענייוו טָאה יז .העטלע ןלעטימ ןופ יורפ ַא ןענַאטשג זיא עסַאק רעד ייב

 :לרעטצנעפ ןיא טדערעגנײרַא

 -טנַאה קירוצ רָאי בלַאה ַא רַאפ טלָאצעגנייא בָאה'פ ,ןצרַאה ןיא טָאג סטָאה --
 ריא !רַאלָאד ןופ סרוק ןקיטנייה ןטיױל רימ ריא טנכער ,ןטרַאקספיש ףיוא טלעג
 !גָאמרַאפ ךיא סָאװ ,םעד ןופ לטירד ַא וצ רימ ייב ךָאד טמענ

 טשינ ,יורפ יד ןוא ,דלודעג ןייק טַאהעג טשינ טָאה ייר רעד ןיא םלוע רעד
 ַא ןָא ןרָאװעג ןסױטשעגּפָא זיא ,רעריסַאק ןופ רעפטנע ןייק ךיז קידנטרַאװרעד
 . גטסיירטעג יז טָאה ןעמ .טייז

 טנעז ריא .ןפלעה טשינרָאג ךייא טעוו'ס ,ענעדיי ,החרט רעייא טסיזמוא --
 .סעטָאלז יד טייצ עצנַאג יד ןטלַאה ייז זַא ,טשרמולכ ןהנעט ייז .ענייא טשינ
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 .ןעמַאזקע ןפיוא טרַאװעג ןוא ןעגנוי ןענַאטשעג ןענעז "הדובעה תקלחמ,, רעד ייב
 :טיירגעג ךיז ייז ןבָאה לייוורעד

 ןופ רעריפ רעד זיא סע רע ,ןגערפ ךיד טעוו'מ ביוא ,לאומש ,קנעדעג --
 ?עקניל יד יצ ,עטכער יד ,ןויצ-ילעוּפ עכלעוו -- ןרעפטנע וטסלָאז ,ןויצ-ילעוּפ יד

 ןיול וצ ןעגנַאנעגוצ זיא ,ףרָאד ןופ קיטנעק ,ּפָאק ןפיוא לכיט ַא טימ לדיימ ַא
 | .יורטוצ ריא ייב טקעװרעד טָאה ןעזסיוא ןייז

 ַא ןופ דישרעטנוא רעד זיא סָאװ :דיי 'ר ,ןגָאז רימ ריא טנָאק רשפא --

 ?הצובק ַא ןוא "םידבוע בשומ.,

 :ןרענייפסיוא ןלעװ ךיז טלָאװ יז יו ,עלייוו ַא ךָאנ ןוא

 . ,דורח-ןיע ןייק רעדורב ןיימ וצ רָאפ ךיא --
 ירשעג ַא טימ ןפָאלעגסױרַא ןרעמיצ יד ןופ םענייא ןופ זיא טונימ רעד ןיא

 ןטסיופ יד טימ טעשַארטסעג טָאה רע .דרָאב רעכעליורג ַא טימ דיי רערעטלע ןַא

 ןיא ןביירשַאב סע טע'מ .ןייגכרוד טַאלג ױזַא טשינ ךייא טעוו'ס !סטקנעדעג --
 -ןיד ַא .טשרָאפעגסיױא ןרעוו ןזומ טעװ ץלַא ,עיסימָאק ַא ןכַאמ ןוא רעטעלב יד
 ,טנופ ןדעי ןופ ןוא רַאלָאד ןדעי ןופ ןבעגּפָא ריא טעוװ ןובשחו

 םעד טריפעגקעװַא טָאה רענדרָא יד ןופ רענייא .טקַאהרַאפ ךיז טָאה ריט יד

 ,טייז ַא ןָא דיי ןטציהעצ

 .ּפערט יד ןופ ןפרַאװּפָארַא ךייא ןעמ טעוװ ,ןלַאדנַאקס ןכַאמ טעװ ריא ביוא --
 .םלוע ןכרוד געוו ַא טכַאמעג ךיז טָאה יול
 ;טכַארטעג טָאה רע

 טניּפש םולח ןייז ןתמארעדניא יו ,שרעדנַא ןויער ןיא סיוא טעז ךַאז עדעי
 טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא .ץרַאה ןייז ןופ לייט ַא ןרָאװעג זיא רע .ןרָאי רעקילדנעצ ךיז

 טייצ יד םיא ךיז טָאה ןברַאֿפ עזָאר ןיא .טנעמָאמ םעד ףיוא טרַאװעג רע טָאה

 רעד טשינ רעבָא זיא'ס .טייצ סחישמ -- ןעמוקעג יז זיא טָא ןוא ,טלעטשעגרָאפ
 ןּפַאכמורַא לָאז סָאװ ,םַאלפ רעד ָאטשינ .טרַאװעג טָאה רע ןכלעוו ףיוא ,גנַאגפיוא-ןוז

 יד רעדָא קלָאפ סָאד ןייז סע לָאז .סעּפע טלעפ סע .קלָאפ עצנַאג סָאד ,ןעמעלַא

 סָאד קידלוש ָאד זיא רשפא רעדָא .קידלוש ָאד זיא רעצעמע ?רעריפ יד ,םיגיהנמ
 רעװ ןוא ,טנכער ןוא טלייצ ,טסעמ ןוא טגעװ סָאװ ,ןבעל עקידעכָאװ סָאד ,ןבעל

 ענייא תולג ןיא ןייז טשינ ןדיי ןלעװ ,דנַאל ןקילייה םעד ןיא ,טרָאד ביוא ,טסייוו
 יו רעדָא ,תוירמוח זיא ץלַא זַא ,טכערעג ןייז דמלמ לדיי עקַאט לָאז .ערעדנַא יד ייב

 ץרַאװה סָאד ,המשנ יד ןוא ..?ךיוב רעד זיא ץלַא ,סומזילאירעטַאמ :סע ןפור ייז

 טפַאשקנעב ןיא סיוא רע טייג סָאװרַאפ ?םיא ןיא ױזַא ץלַא טלּפַאצ סָאװרַאפ ---

 ןכלעוו ןגעוו ,ןוכיתה םי ןופ טעגערב יד ייב דרע סַאּפ רעלָאמש רענעי ?ןויצ ךָאנ
 ןרעװ לָאז סָאװ ."ךיריסא םולשל ילאשת אלה ןויצ, ףעגנוזעג טָאה יולה הדוהי

 -ילָאּפ טיִמ הנידמ ַא ,טלָאװעג טָאה םעה-דחא יװ ,"ינחור זכרמ,, ַא ?דנַאל םעד ןופ

 בינא-לת ןיא רעבלעוועג רָאג רעדָא ,טניימ יקסניטָאבַאשז יוװ ,ןטַאדלָאס ןוא ןטנַאיצ

 טמולחעגסיוא ןייז ,ןויצ ןייז לָאז יצ ?וָאבישזג ןפיוא יוװ ,"ןרַאלָאד טשיוט רעוו,, :טימ
 ,טשינ סָאד ,ןיינ ?"תולגה תלילש,, ןצנַאג טימ סעקוװעלַאנ עטייווצ ןימ ַא ןרעוו ,ןויצ
 רעד רַאפ ןפמעק טעװ רע ,ןגא עטדנעלברַאפ יד ןענעפע ןעמעלַא ייז טעוװ רע
 ןיא סיוטש ןקרַאטש ַא טליפרעד טָאה יול ןּוא -- טעװו רע ,םזיצולח ןופ טייקנייר
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 -משוגמ ַא טימ גנוי ַא ,"סענשזָאװ,, יד ןופ רענייא ןענַאטשעג זיא םיא ןבענ .טייז רעד
 ,ןגיוא עשיחצור טימ טקוקעג ןוא ,םינּפ קיד

 םלוע ןפיוא יוװ ,םורַא ךיז טיירד ?סיפ יד ןשיוצ ךיז ריא טרעטנָאלּפ סָאװ ---
 ּפערט יד ןענעז ָאד .ןײרַא געוו ןיא ךיז טכַאמ ןוא סיפ יד טמענ !והותה

 ןיא ןָאטעג ץעז ַא םיא טָאה טולב סָאד ,ןסירעגרעביא ךיז ןבָאה ןעקנַאדעג סיול
 טימ ןענרעל ןוא רעטרעוװ רָאּפ ַא ןגָאז םענַײא ַאזַא טלָאװעג טָאה רע .ןײרַא םינּפ
 ,ןדנווושרַאפ ןיוש רעבָא זיא רענעי ,תונויצ ןיא קרּפ ַא םיא

 .עייר רעד ןיא ןטרַאװ טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה יול

 (1949 ,סערייא סָאנעוב ."עניולּפ ןופ תוברוח יד רעביא,, :ךוב םענופ)
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 קילַאיב ןמחנ םייח

 א 6 מא עא עא עא עא עא עא עא עא א יע

 זריטּפ סעיץרּפ ךָאנ ןָאזעניד בקעי וצ שידיי ןיא ווירב ַא

 .אסידא ,קילאיב .נ .ח

 (1915) ה"ערת תנש יַאמ שדוחל 3 םוי

 ןָאזעניד בקעי 'ר דניירפ רערעייט ןוא יע

 חלע  ןימ א יװ קורדנייא ןַא טכַאמעג רימ ףיוא סעּפע טָאה טיוט סע'ץרּפ

 -בוטש ."שא יטוסו שא טכרב ,, :ױזַא ןעוועג ךיוא ךָאד זיא ןפַאש ןייז ??הרעסב

 ןֿפָאלעג ןענייז ןצילב ןוא ,הבכרמ רעקידרעייפ ןייז ןיא ןגיולפעגכרוד רע זיא שימ

 לָאמניא טשינ ךָאנ ךיז טעװ רע זַא ךיז טכַאד רימ .םיא ךָאנ ןוא סיוארָאפ םיא
 ,ךָאד ֹויא רע ..עדייז רעטלַא רענעי יו טקנוּפ ,רעקיטומטוג ַא אקווד ןוא ,ןזײװַאב
 ,ןברָאטשעג טשינ ,יאנק ןּב יאנק רענעי יו

 -באד סָאװ ,אמעט יאהמ עקַאט ןוא ,טשינ ךיא ןעק -- הפיסא רעד ףיוא ןעמוק

 יב רעדיוו ןײלַא ךיא .טפעשעג ןבענ ןייז ךיא זומ ,ןעמעלַא טימ טשינ זיא יקצינ
 ךיא .סנטייו ןופ הצע ןַא טימ ןענעגונַאב ,ןכב ,ךיז ךיא זומ .קידמכילע-אל ךיוא

 -רַאפ סָאװ ,ןָאנַאװרד ךרוד הפ-לעב טקישעגרעביא ךייא ןיוש ךעלטנגייא יז בָאה

 ריא טליװ :רעביא ךיא רזח ,טייהנגעלעג רעד ייב טציא .עשרַאװ ןיא טציא טגנערב
 ,לָאמַא טימ לימוצ ןּפַאכ טשינ ריא טלָאז ,אמיק לש רבד ַא סעּפע ץרּפ רנזל ןפַאש

 סָאװ .ןעמוקסױרַא טשינרָאג ןופרעד טעוו'ס .ןבַאגפיוא עסיורג וצ ךיז ףיוא טשינ טמענ

 רעד ןופ רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןופ סוינעג רעד -- קילַאיב ןמזנ םיח

 א ,ןילָאװ ,ידַאר ףרָאד ןיא 1873 רָאי ןיא ןרָאועג ןריױבעג זיא הפוקת-סנַאסענער

 1934 רָאי ןיא ןיוו ןיא ןברָאטשעג ןבעל שירעפעש סיורג ןוא שימרוטש ַא ךָאנ זיא

 ןופ רעגניי רָאי 21 טימ ןעוועג זיא רע .ביבא לת ןיא ור רעקיביײיא וצ ןעמוקעג --

 קחצי -- רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ הפוקת רענעדלָאג רעד ןופ סוינעג םעד

 -עטיל עשירבח רעביא טייטש סָאװ ,טּפַאשדניירפ ַא ןדנוברַאפ טָאה ייז .ץרפ שובייל

 ַא ,םינואג ןופ טפַאשדניירפ יד ןדנוברַאפ טָאה יז ןסערעטניא עמַאזניימעג עשירַאר

 טניווועג ןבעל ןייז ןופ רָאי ץנַאג ַא טָאה קילאיב .טייקיבייא רעד ןיא טפַאשדניירפ

 בילוצ ךיױא ,םימעט המכ בילוצ טָאה רָאי סָאד ןוא -- 1904:1903 -- עשרַאוװ ןיא

 רעױנעג .המשנ ןייז ןיא ןרופש עפיט ןזָאלעגרעביא ,ן'ץרּפ .ל .י וצ טפַאשטנעַאנ רעד

 ָאד ןבעג רימ .עיגָאלאטנַא רעקיזָאד רעד ןיא ליזיימ ןמחנ ןופ גארטייב ןיא םעד ןגעוו

 ,'ץרפ ןגעוו רעטרעוו עקיברַאטשמוא עכעלטע טימ ווירב סקילאיב אזנעטסקע ןיא

 .גנַאגקעװַא סע'ץקרּפ ךָאנ ּפַאנק ,ןענָאזעניד בקעי וצ ןבירשעג
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 -יימ ןיימ טול ,סָאד זיא המשנ סע'ץרּפ רַאפ עקַאט טסַאּפ 'עס סָאװ ןוא ָאי ןעק ןעמ
 ףיוא ,ןכַארּפש עדייב ףיוא שוריפב ןוא ,רוטַארעטיל-רעדניק רַאפ דנָאפ ַא ןפַאש ,גנונ
 ןריפסיוא סָאד ןָאק ןעמ .טלעג ליפ טשינ ןעמ ףרַאד וצרעד .שידיי ןוא שיערבעה
 טגָאזעג יװ ןוא .לבור טנזיוט ףניפ עכלעזַא גונעג .ןעלטימ ענעדײשַאב רעייז טימ
 גנע ןַא ןיא ן'ץרּפ ןפעלשרַאפ טשינ טזָאל .ןכַארּפש עדייב ףיוא שוריפב -- ןיוש
 הצע ןיימ זיא סָאד ,ןגָארטרעביא טנעקעג טשינ סָאד טלָאװ ןיילַא רע ,ןיירַא לזיילק
 ,ןגלָאפ ךימ טעװ ריא ביוא ,ךַאז רעד ןייז טעוװ ליוװ זַא ןוא ,רוציקב

 ןבירשעג ןיוש ךייא טָאה ,"םעה יּפמ, דנַאב ןשיערבעה ןטשרע סעיץרּפ ןגעוו
 -עדרָא ןיא ךַאז יד ןעגנערב ןוא עשרַאװ ןייק ןעמוק ךיילג ןעוועג טלָאוװ'ס .יקצינבאר
 סעּפע ןבילבעג םיבתכ סע'ץרּפ ןשיװצ זיא רשפא .טשינ רעבָא רימ ןענעק -- גנונ
 ןלָאז רשפא ןוא .וצ ייז טקיש ָאט -- שיערבעה ףיוא ןטכישעגסקלָאפ רָאּפ ַא ךָאנ
 זיא'ס =- תודיסח עשיערבעה סע'ץרּפ ןופ לסיבַא "םעה יּפמ,, םעד וצ ןייז ףרצמ רימ
 ינביירש ,דנַאב רעקידנעטשנא ןַא ןעמוקַאב ךיז לָאז'ס ידכ -- "םעה יּפמ,, ךיוא ךָאד
 יי .גנוניימ רעייא

 רענעבעגעגרעביא רעייא

 קילאיב .נ .ח

 .1931 רָאי ,17 רעמונ ,עשרָאװ ,רעטעלב עשירַארעטיל :ןופ |
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 ַאקמיב לשיפ- ו

 עט

 -- - -- רעצ ןיימ  ,ןטיקנָאש עניימ + |

 ,גָאטרַאפ עשרַא

 .עדינ ָאד ,רעכעה ָאד ןעייג ןטנווייל ענעבעוו ןופ רעקיטש עטלווירדעצ ,עָארג וו
 .עשרַאװ ןשידיי ןיא ןסָאג ענעּפָאלשעגנייא ןופ רעזייה יד רעביא ,רעקיר

 קידוועמעש ךָאנ זיא סָאװ ,םינּפ'ס ןקעדּפָא ךיז ,ןגיוא יד ןכַאמפיוא יז טעװ דלַאב
 -רַאפ ןוא עקידלמירד עצנַאג יד .ןקַאב עריא ןעילבעצ ךיז ןלעוו סע ןוא ,ןפָאלשרַאפ
 ףיוא יו יײרעּפמילקעג ַא טימ ,ןוז רעד ףיוא ןסיירפיוא טעװ טייקליטש עטמולח
 ןעמ סָאװ ,דרעפ עטעשויעצ ןופ יירעשזריהעג ַא ךיז טיײרּפש סע ,ןצַאט ענעדלַאג
 ױזַא טשינ ןָאק ףָאלש רעד לייוו ,ןשטייב עקידנליוה ןוא ןצייל טימ ןעמיוצ וצ טכוז
 ןריט .ןריט ןענעפע לָאמַא טימ ךיז ןעמענ סע ;סיפ יד ןופ ייז ייב סױרַא גנירג
 עליטש סָאד וװ ,רעטצנעפ רעביא ןעגנַאהרָאפ ךיז ןקורעצ סע :ןביטש עשידיי ןופ
 ,שינעגירשעצ רעקידנסיורד רעד טימ סנייא ןרעו ליוו קינייועניא ןופ עשרַאװ
 ,ןגרָאמ ןרעטכינ ןפיוא טָאטש רעד ןופ םערעדעג יד טרעביירט סָאװ

:: 1 + 

 ףיוא קוק ןוא זיוה ַא ןופ טנַאװ ַא ןיא ןקור ןטימ ןָא ךיז רַאּפש'כ ,ייטש יא
 ,ןדיי טימ טּפָארּפעגנָא ךעלסעג ןוא ןסַאג יד ןענייז ךיז טרעק ןעמ ווו .סעקוװעלַאנ יד
 ןטקילפעצ ןיא ךיז טבייה יז ,רעבייוו ןוא ןדיי ןופ עסַאמ עקידעבעל ַא ךיז טבייה ָאד

 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא -- רעלייצרעד ןוא גרוטַאמַארד רעד -- ָאקמיב לשיפ
 -ַאט ןשיטַאמַארד ןלעיצעּפס ןייז ךיז ןיא טקעדטנַא ירפ רָאג .1890 רָאי ןיא ץלעיק
 -ידי עטסעב יד ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז סעמַארד ענייז ןופ ערערעמ .טנעל
 עּפורט רענליוו רעד ןיא "םיבנג, .דנַא .ווצ .טלעוו רעד רָאג רעביא סרעטַאעט עש
 ןיא .עשרַאװ ןיא טלייועג לָאמ ערערעמ .רעטַאעט-טסנוק סעצרַאווש סירָאמ ןיא ןוא
 -עג ןרָאי רעקיצנאווצ עטעפש יד ןיא .עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא 1921 רָאי
 גערפנָא רעזדנוא ףױא .קרעוו ענייז טקורדעג ָאד ,עשרַאו ןיא טייצ עגנַאל ַא טנױװ
 זיא עשרַאװ זַא ,טרעפטנעעג רע טָאה ,עיגָאלָאטנַא רעד ןיא גארטייב ןייז חוכמ
 ,עירעפירעּפ יד ךיױא טרעהעג רעטנעצ םוצ ןוא ןלױּפ ןשידיי ןופ רעטנעצ רעד
 ענייז ןופ ...קרעוו ענייז עלַא ןופ טפַאשדנַאל יד זיא סָאד ןוא -- ןליּפ-שידיי ץנַאג
 רעשימטיר ןיא דיל ַא שממ -- גנוביײרשַאב עשימַאניד יד סױרַא רימ ןעמענ ןטפירש
 -יטַאמַארד יד -- קרעו סיָאקמיב .ןגרָאמירפ ןשידיי רעוועשרַאוו ַא ןגעוו -- עזָארּפ
 ןיא ןברָאטשעג .דנעב רעקילדנעצ ןיא ןענישרעד ןענייז ,עשירעלייצרעד ןוא עש
 ,1965 לירּפַא -- קרָאי וינ
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 ,ןעמַאלפ סױרַא ריא ןופ ןצעז סע .טרָא ןַא ףיוא יו יז טייטש ךָאד ןוא ,גָאטרַאֿפ ןעָארג

 רעשידי רעטלַא רעד ,רעייפ ןטליטשעגמוא קיבייא ןַא ןופ יו ,ךיור ןוא ןעמַאלפ

 -יטש עטכידעג יו עטנטלָאקרַאפ ,ענעסיררַאפ ,דרעב ערעייז ןעיירש סע !םַאלּפ

 ,דרעב עטמעקרַאפ שיטייל ךיוא ןוא ;ּפעק יד ייב ייז טערָאט ןגער ַא ןעוו ,דלַאװ רעק

 ןלייצנָא ןעק ןעמ עכלעוו ןיא דרעב ,ָארג-ןגָאטרַאפ םעד ןיא ךיז טקיטנעק ,ענעדייז

 ןבייה ייז ,ּפעק יד ףיוא רעבייוו יד ייב ןעלטייש ךיז ןפרַאװ סע .רָאה ַא ייב רָאה ַא

 טרעי'ס עכלעוו ייב ,רעכייוו ...עניױזַא ךָאנ ,ךָאנ ןוא עניווב ,עצרַאוװש ,עלעג -- ךיז

 רעקעב םייב גייטרעיוז סָאד יו רעדיילק ערעייז ןופ ןדלַאפ יד ןיא רעדָאמש רעד

 רעמעזעב טימ יו סרעּפמילש ערעייז טימ ןרעקרַאפ סָאװ ,רעבייוו ,טייב רעד ןיא

 -עגסיוא טימ -- ערעייז סיפ יד !סרעּפמילש עשידיי עטלַא ערעייט יד .ןסַאג יד

 ,עטקָאטעג סיפ ןוא ,רעביא ךיז ןכערב ייז עכלעוו ןיא ,ךיש עטיירדעצ עטעװעילשָאק

 טניו רעד טבייה ָאד .ןשוקוצסיוא רָאנ ךעלסיפ ,ןסַאצּפָא עכיוה ףיוא ךעלעכיש ןיא

 -ַאק ןוא ,םיבלול יװ ןדיי עניד ,שרעגָאמ ףיוא סעטָאּפַאק ,ןטפול רעד ןיא סעטָאּפָאק

 ןרַאּפש סע עכלעוו רעטניה ןופ ,םיפוג שקיבייל-טיירב וצ עטּפעלקעגוצ יו סעטָאּפ

 -עגּפָא ןוא עטײשרַאט ןופ ןעשטיווק סָאד ןרעה ןעמ ןעק ָאד .קידהוואג רעכייב ךיז

 ,ףייה יד ןופ ךעלכעלוק עקיציּפטש ערעייז ,ךעלהשמ ,ךעלהמלש .,ךעלגניי ענעסיר

 עטַאברָאה ,עלעג ,סעקילַאק טעז ןעמ ןוא !ףייה רעװעשרַאװ עשידיי עטלַא יד ןופ

 ,טקַאט םוצ ןצַאט ענעשעמ ףיוא ןקױּפ סָאװ יד ,ןגיוא עטעמלעברַאפ טימ סרעלטעב

 ָאד "!ןש--טנעמ עב---יל עניימ ,סיוא ךימ טרעה,, :םירומזמ עקידנענייוו ערעייז וצ

 ןלָאמעצ ייז .םישרדמ יתב ,םינינמ יד ןיא סרענעװַאד יד ןופ "ןלָאמ סָאד,, ןעמ טרעה

 -טיינקרַאפ ןעייג טָא .רענייטשלימ רעטנוא סענרַאשז יװ ,ןייצ יד טימ רעטרעװ יד

 עניד טימ -- רעסַאװ םייב תוברע ענירג יד יו ךעלמירוחב עטהקבדרַאפ ,עטש

 ןקַאב עכיילב יד ףיוא הארי טימ ןעייג ,םעלַא ןופ ןָאטעגסיױוא ייז ןעייג ךעלעטירט

 יז רַאפ ףגיוא עשידיי ,עצרַאװש ,עסיורג -- ,ןגיוא יד ןיא הרות ליפ ױזַא טימ ןוא
 ייב סעמַאמ עטכשוחרַאפ ערעייז ךעלסעג יד ןופ ןגָאר יד ףיוא םורַא ןוא ָאד ןציז

 רַאפ יירד, :קידנעיירש ,רעזדלעה יד סיוא ךיז ןסייר ןוא לגייב סעקישַאק עכיוה

 -- ,קירטש טימ טלטרַאגעגמורַא ,ןגָאר יד ףיוא סרעגערט ןעייטש ָאד ?!לרעפניפ ַא

 ,לבייוו ַא ןופ שטיווק ןטסדנימ םייב ףיוא-ןרעטיצ סָאװ ,סרעגערט רעװעשרַאװ ענעי

 ןענייז ייז -- ,ןדיי ַא ןופ סעּפע יצ ,לסעג-רעטניה ַא ןיא ץעגרע ןלַאפַאב טרעוו סָאװ

 רַאפ טיירג ןעייטש סרעגערט יד ;ייז רַאפ ןייז שפנ-רסומ ןייג וצ ךיז עטשרע יד

 ףיוא הרוחס ןטסַאק ַא ןּפַאכוצפױרַא ןכוז ןוא ,םירמוש יד יװ ,ןעמָארק ענעפָא יד

 -:עייגייברַאפ יד וצ בָארג ןכַאל ייז .רענרעה ענייז ףיוא סקָא רעד יוװ סעציילּפ יד

 יד ןעזסױרַא טשינ לָאז'מ ,עקַאי יד רעמ לסיב ַא ריד קעדרַאפ,, :ךעלבייוו עקיד

 עלעג-שעמ ןוא עסייוו טימ ,סעלזָאק יד ףיוא סערַאקשָארד עשידיי ןציז ָאד ."הּפרח

 ןטימ ךיז ןקעלַאב יז .טַאלב שידיי ַא ןיא טפיטרַאפ ןענייז ,ןעלטיה יד ףיוא ןכעלב

 זַא ,ּפעק עשירזממ ענױזַא , :ןבירשעג סָאד ןבָאה סָאװ םענעי טימ ןוא םענעבירשַאב

 עשידיי סָאד טכַאל ָאד ,עשרַאװ עשידיי סָאד טיירש ָאד ?!ןעמענ ייז לָאז חור רעד

 ןעק'מ ןוא ,לָאמ ַא ףיוא ןוא םענייאניא ץלַא ,עשרַאװ עשידיי סָאד טנייוו ָאד ,עשרַאװ

 ןרעדנַא םענופ סנייא ןעמענעצ טשינ

 טשינ -- החמש ַא :סשידיי ,סנייא סע זיא ,ןּפַאכנָא טשינ ָאד לָאז ןעמ סָאװ ןוא
 זיא -- ריד וצ וצ ךיז טּפעלק רעגיומש ַא סעּפע ;ריא ףיוא ןתוחמ ַא וטסיב ,ענייד



 1685 ר ָאק מ יב ל שיפ

 "רַאפ טייג היוול ַא ;ןרערט טימ וליפא ,םיא טימ ןכַאלטימ טזומ ןוא רעגיומש ןייד רע
 עכלעוו ?ןנימ"רב רעד זיא רעװ .רערט ַא ןרילרַאפ ,ּפָאק'נ ןזָאלּפָארַא וטזומ --- ייב
 דניזעג ַא םיא ךָאנ ןבילבעג ןיא סע !קידייל ןרָאװעג םיא ךָאנ זיא בוטש עשידיי
 סמענעי ,תירב סמענעי ,החמש סמענעי יװ ליפ ױזַא ןָא ךיד טייג רע ?טכַא עבלַאז
 לש ותירבל טגנערבעגניירַא ןרָאװעג דניק שידיי ַא ?ןברָאטשעג זיא דיי ַא .הנותח
 עקיבא !עמַאמ עשידיי ,ָא !ּפעצ יד ןטכָאלפעצ הלכ ַא ייב טָאה'מ !וניבָא םהרבא
 ענייד ןעמונעגוצ ריד ייב טָאה'מ ןעװ ןעזוצ טנעקעג וטסָאה יװ ,עמַאמ עשידיי
 -רַאפ ,רעטוג ,ָא (?טנעקעג טָאה יז זַא סע טגָאז רעװ) ?הטיחש רעד וצ ךעלעפוע
 ,דרע רעד וצ ּפָארַא םיא טגייב הסנרּפ לוע רעד סָאװ ,עטַאט רעשידיי רעטהגאד
 ,ריד ןופ קיטש ַא יװ זיא ץלַא סָאד -- ,ריד טימ ןרעקנָא טשינ רענייק ךיז ךיורב'ס
 .םערעדעג ענייד ןופ טמוק סע

 1959 םערייא םָאנעוב ,ןדיי רעוועשערַאוװ :גנולמַאז רעד ןופ
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 טָא ר קנַא ב

 יי

 גָאט ןטירד םעד ןסָאגעג ןיוש ןבָאה טנגער יד ןעוו ,טנוװָא ןקיטסברַאה ַא ןי
 דלַאב ךיז ןבָאה'ס .ףיוה ןיא תולוק טרעהרעד םיצולּפ ךיז ןבָאה ,דנַאנַאכָאנ

 ןופ ,טגערפעגרעביא ךיז ןבָאה םינכש ןוא זיוה ןיא רעטצנעפ יד טנפעעג
 ןוא ןעקנווועגרעביא ךיז ןעמ טָאה ןושל-םוטש ףיוא .סעדלַאװעג יד ןעמוק סע ןענַאװ
 ךיז טָאה סָאװ ,הריד סנָאימעש לאומש 'ר ןופ רעטצנעפ יד ףיוא ןזיוועגנָא ףוסל
 ,רענייז םָארק-שעוװ רעד טימ טצענערגעג

 ןוא ןלַאפעגרעדנַאנופ ךיז ,ףיוה ןיא טלמַאזעג ןיוש ךיז ןבָאה םינכש טעקּפוק

 לצנערק ןייא ןופ ןעגנורּפשעג קידהלהב ןענעז ןשטנעמ יד .ןטּפָאהַאּב קירוצ ךיז

 ןוא ןעגנורדעג ,ןרעיומ יד וצ ,שינרעטצניפ רעד וצ טעילוטעג ךיז ,ןרעדנַא םוצ
 יװ ,םורק רעד ןיא ןסימשעג דנַאנַאכָאנ טָאה ןגער רעניד ַא .סנדישרַאפ טשטייטעג

 ,רעכעד יד ןיא ןעגנולקעג ,דרע רעד טימ למיה םעד ןטפעהַאב. ןלעוװ טלָאװ רע

 ,טזָאלעגּפָארַא קירעדינ ךיז טָאה למיה רעד .ןשטנעמ יד ,ןרעיומ .יד .טקייוװעג
 ןוא טכידעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סנקלָאװ ןליונק עקירָאה טימ ןוא דחּפ טימ טנדָאלעגנָא
 סָאװ ןגער םעד טשינ ,טליפעג טשינ ןבָאה םינכש יד רעבָא .טלקיוװעג ץרַאװש
 יד טשינ ןוא למיה ןטנדָאלעגנָא קיכײיב םעד טשינ .,טקייװעג דנַאנַאכָאנ ייז טָאה
 .טירט ערעייז טרעטנָאלּפעג ןוא ןרָאװעג רעטכידעג לָאמעלַא זיא סָאװ ,שינרעטצניפ

 םוצ לדער ןייא ןופ הלהב ןיא ןעגנורּפשעג ןרעיומ יד וצ טעילוטעג ךיז ןבָאה יז

 ןבָאה סָאװ ,רעטצנעפ סלאומש 'ר ףיוא ,דוס טימ לופ ,ןזיוועגנָא ןוא ןרעדנַא
 רעטנייהעצ ףעקידנגער רעד ןיא קידבוט-םוי וצ ןוא קיטכיל וצ סעּפע טנערבעג
 רעד ןופ טײקידעכָאװ רעד ןיא עקישער וצ ַא ןעוװעג זיא טייקידבוט-םוי יד .טכַאנ
 ,..ארומ ַא ןפרָאװעגנָא ןוא ןגיוא יד ןיא ןסירעג ,טכַאנ

 .ןיו ןיא 1917--1915 .עיצילַאג ,םידער ןיא 1907 ןיא ןריובעג ;רענגרעב ץרעה

 ,עקירעמַא :עזיירטלעוו -- 1951 .עילַארטסיױא ןיא ןַאד טניז .עשרַאוו ןיא .1938-+3

 לָאמייוװצ .רעכיב סקעז ופ רבחמ .טסינַאמָאר ןוא רעלייצרעד .לארשי תני דמ ,עּפָארייא

 ןיא טצעזעגרעביא ןענעז עניז רעכיב עכעלטע .ןזיירּפ עשירַארעטיל ןופ רעניוועג

 .ןכָארּפשעגסיױא רעטשרע רעד ןיא +*ןטָאש ןוא טכיל, ןייז .שיערבעה ןיא ןוא שילגנע

 קרַאטש ןלעווָאנ ענייז ןיא עמעט רעועשרַאװ יד .ןַאמָאר רעשידיי-שילַארטסיױא

 רעוועזערַאו ענייז עלַא ןיא טָאה רענגרעב .טנעָאנ רעד ןפ טריוורעסבָא ,שיטנעטיוא

 ןכעלרע ,ןטעווַאהרַאפ םעד טנעקעג טוג טָאה רע .םעקוועלַאנ יד ףױא טניוװועג ןרָאי

 יד טָא ןטסילַאעדיא-יײטרַאּפ עטקיניּפעג יד רעקינײװ טסעינ ןוא ,רחוס רעקוועלַאנ

 סָאװ ,ןעגנולייצרעד יִד ןיא קורדשי ןא םוצ ןעמוק ןטקעּפסָא עשיטסירעטקַארַאכ עדייב

 .ָאװ ןעגנערב רימ
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 ענעפָא טימ -- טלַארּפעצ ןענַאטשעג ןיוש ןענעז הריד סלאומש 'ר ןֹופ ןריט יד
 רעהַא טנעקעג טציא טָאה סופ ַא ןוא טנַאה ַא טַאהעג רָאנ טָאה'ס רעוװ .סמערָא
 טגָאיעג ָאד ךיז טָאה'ס ןוא טלעק ַא ןוָאלבעג טָאה ןבוטש עסיורג יד ןיא ,ןיירַא
 ,תוריד יד ןיא יו ,תורקפה רענעי טימ טקעמשעג טָאה'ס .טניוו ַא ןילַא ךיז טימ

 ןשטנעמ ןבָאה סעגָאלדָאּפ עקידלגיּפש ענייש יד ףיוא ,תמ ַא סױרַא טגָארט ןעמ ווו

 רעסַאװ סעשזולַאק יד ןוא ןסיורד ןופ ןגער םעד ןוא טכַאנ עקידכשוח יד ןגָאוטעגנָא
 טָאה ןקעלפ יד טָא ןופ ...ןקעלפ עקיטעמוא ןיא ןטינשעגסיוא ךיז ,ןסָאגעצ ךיז ןבָאה
 ןסײרּפָא טנעקעג טשינ ןפוא-םושב שיט םייב ןָא-ןביוא ןסעזעג זיא סָאװ ,לאומש 'ר

 ,עטנרעצרעד ַא ןוא עטמַאלפרַאפ ַא ,טסניד יד יו ,טקוקעגוצ ךיז טָאה רע .,ןגיוא יד

 ,סיפ יד ןשיװּפָא ךיז טסייה ןוא ,ןײרַא םיא וצ טמוק סָאװ ,ןקיצנייא ןדעי ךָאנ טפיול
 ןײרַא ןבוטש יד ןיא םיא וצ ךיז טסייר'מ ןוא טשינ ןצנַאגניא יז טרעה ןעמ רעבָא
 - ,חנכס-תע ןַא ןיא לָאמעלַא יו ,טייקרעכיז רענעי טימ ןוא שער ַא טימ

 ליפ יד ףיוא ּפָארַא ץלַא טקוק רע .םענייק ףיױא טשינ טקוק לאומש 'ר
 טכַאנ ערעטצניפ יד ךיז טימ ןײרַא ןעגנערב סָאװ ,סיפ עטכושַאב ןוא עטלוװיטשַאב
 סעגָאלדָאּפ עקידלגיּפש יד ףיוא סעשזולַאק יד יװ ,טעז רע .ןסיורד ןופ ןגער םעד ןוא
 טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא קידהנושמ ךיז ןסקַאװעצ ,רעסערג ןרעוו ענייז
 ןבָאה ןבוטש יד ..דרעב עטרעבישעצ עדליוו טימ ,ּפעק עכעלשטנעמ עסיורג ןיא
 עטקייוועגסיוא עדמערפ טימ ןקעמש ןוא חיר ןשימייה םענעגייא רעייז ןריווװעגנָא ןיוש
 טולב ןּפָארט ַא ןָא ,בייוו סָאד .ץענ רעקידנרַאּפ ,רעכעלמייהמוא ןא טימ ןוא םישובלמ
 ןרעטַאלפ סָאװ ,טנעה עטגרָאזרַאפ-קיורמוא ,עכיג טימ םורַא רדפסכ טפיול ,םינּפ ןיא
 ןוא ןלעטשרַאפ ץלַא ןוװרּפ ןוא ,לגייפ ענעקָארשעצ יו ,בוטש רעד רעביא םורַא
 ליטש לָאז ןעמ ,ךיז טעב ןוא ןרעדנַא םוצ שטנעמ ןייא ןופ טגנירּפש יז .ןשיװרַאפ
 :ןעמרַאיל טשינ לָאז ןעמ ,ןייז

 ?ןפָארטעג ךימ טָאה סָאװ ,ךָארב רעד ןופ ןסיוו טלעוו עצנַאג יד ףרַאד סָאװ --
 ..!םינּפ סָאד ּפָא רימ טלייש סָאװ ,הּפרח רעסיורג רעד ןופ --- ךיז יז טעב --

 יז .םוא טשינ ריא ףיוא ךיז טקוק ןעמ ןוא טעבעג ריא טשינ טרעה ןעמ רעבָא

 וצ ,ןײלַא ךיז וצ טדער יז ,סיוא טמוק סע .ןדער וצ ןעמעוו וצ טשינ דלַאב ןיוש טָאה
 טשינ טזָאל יז רעבָא .הריד רעד ןיא ריא ייב טייטש סָאװ ,לבעמ םעד וצ ,טנעוו יד
 ָאד ,ןפרָאװעגמוא הלהב רעד ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,לקנעב ַא ףיוא יז טביוה ָאד .ּפָא
 ןביוהרַאפ קיכיײיב ,טניװ טימ טנדָאלעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ךוטשיט סָאד ךיילג יז טכַאמ
 ,בייל טעקַאנ ןייז ןעזרעד טשינ לָאז ןעמ טַאהעג ארומ טלָאװ יז יװ ,שיט ןרעביא
 סע זיב ,ךוטשיט סָאד סיוא טכיילג ןוא דנַאנַאכָאנ יז טעלג טײקנסַאלעג סיורג טימ

 ןיא יז טלַאה רקיע רעד רָאנ .שיט ןפיוא טײרּפשעגסױא החונמ טימ קירוצ טגיל
 ַא טימ ןלַארּפפיױא ןייא ןיא אקווד ןטלַאה ןשטנעמ יד סָאװ ,ןריט יד ןכַאמוצ ןייא
 -תומיענב ַאזַא טימ ןכַאמרַאפ וצ קירוצ ןריט יד רדסכ דימ טשינ טרעוו יז .קסַארט
 טפיול לָאמעלַא ןעשעג טשינ טשינרָאג טלָאװ ,ןבוטש יד ןיא ,ָאד ךיילג ,טייקיד
 ןבוטש עבורח יד טנעה יד טימ טלעטשרַאפ ,סרעקוקוצ עקירעגיינ עלַא יד ןגעקַא יז
 :ךיז טוט קינייוועניא סָאװ ,ןעזרעד טשינ לָאז ןעמ ,עריא

 יד ןטלַאהַאבוצסױא ךיז יז טימַאב -- ..!טייהרעטנוזעג ץ'טייג ...ץ'טייג ---
 ןעמוקעג ןענעז'ס ..?סנױזַא ןעזרעד ָאד ץטע טָאה סָאװ -- ןגיוא עריא ןיא ןרערט
 ..ןעז וצ סָאװ ָאטשינרָאג זיא'ס ...טסַאג וצ ...ןשטנעמ עכעלטע רימ וצ
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 ףיוא ןלַאפ סע .םיא וצ רָאנ אקווד ךיז ןסייר ןשטנעמ יד יװ טעז לאומש 'ר
 :תולוק ּפָאק םענעגיױבעגּפָארַא ןייז

 המשנ יד טָאג ..!לקימוכ ליטש ַא יװ ,סָאד טציז רע יװ ,ןָא רָאנ ץ'יטקוק --
 !קידלוש

 ..ףלייצ ייוצ ןייק טשינ רע ןעק ןָא םיא טקוק ץטע יו --

 ..!ץלעּפ ןיא קידצ םעד רָאנ ץיטעז --

 ..לּפעק טזָאלענּפָארַא ַאזַא טימ ןסעזעג ךיוא וטסיב רעיופ ---
 ..?םָארק רעד ןופ הרוחס יד ןָאטעגניהַא וטסָאה וו --
 ,!ןלזג ---
 .י!רעביור --
 ...!ןרַאש וצ רעייפ טוג זיא טנעה עדמערפ טימ --

 עסיורג ( טריפעג !טלעטשעג טיירב ױזַא ךיז רע טָאה רעטלעג ערעזדנוא טימ --

 | ..!ןטפעשעג
 -טלַאק רָאּפ ַא ןוא לוק ךעלקירעזייה ַא םיא וצ ןסירעג ךיז טָאה עלַא ןופ רעמ

 טצנַאטעג קידסעכ ןבָאה סָאװ ,ןלירב ןופ ךעלעבייש עטצוּפעגסױא ,עקידנעשטשילב

 | :זָאנ רעיולב ַא ףיוא
 ןבָאה --- ..!טרָאװ ַא ןייז לָאז טרָאװ ַא רָאנ ,םיא ןופ טשינ רעמ ליוו'כ ---

 טנייה ףיוא טגָאזעגוצ רימ טָאה רע -- ןפרָאװעג ךעלעבייש עטצוּפעגסיױא יד ךיז
 !טשינרָאג ןיא ןיוש רימ טייג עמ ...!טרָאװ ןייז ןיא רימ טייג'ס ..!טלעג סָאד

 ךָאװ ענעי טשרע ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עבלעז יד ."וד, טגָאזעג םיא טָאה ןעמ
 םיא ףיוא ןגירשעג טציא ןבָאה ,טרעטיצעג ,םינונחת טימ םיא ייב ןטעבעג ךיז
 ,שירעלעפַאב ןוא בָארג

 ןעניווװעגוצ טנעקעג טשינ ךיז ןפוא-םושב טציא ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד
 :ןטעבעג ליטש ךיז ןבָאה ,הזעה טימ םיא ףיוא ןעמרַאיל וצ

 ַא ןיב ךיא ..ןדיל טשינ ןעק ךיא ..!לאומש 'ר טשינ טלװעַאב ךימ --
 ...!תמא גָאז'כ זַא ,רימ טביולג ...ןַאמערָא רעקיטולב

 טַאהעג טָאה סָאװ ,ענעדיי ערַאד ַא ןוא עניילק ַא ,ףיױה םעד ןופ הנמלא ןַא
 סָאװ ,לטייש ןסָאשעגּפָא ,ןיורב ַא טימ ןעמַאזוצ "ּפָאק ריא ףיוא עשרַאװ ץנַאג;
 ןַא ךיז רעטניה טּפעלשעג טָאה ,ךַאז עקידעבעל ַא יװ ,ריא ייב ןרָאפעגמורַא זיא

 רעטיור לָאמַא סָאװ זיא דיומ יד .ערעווש ַא ןוא עסיורג ַא ,דיומ עטריצעגסיוא
 ןיא טעיארטסעגסיױא ןעוועג זיא יז .הּפרח סיורג ןופ ןצנַאגניא טמַאלפעג ,ןרָאװעג
 ,הנותח רענעגייא רעד וצ יװ ,דיילק ןדייז ,קידנשיור ַא ןיא ,קינָאה ןיא ןוא קיסע
 יד ןכַאמנָא ךָאנ ריא ןעק סָאװ ,ןעמַאמ רעד ןגלָאפ טלָאװעג טשינ ןפוא םושב ןוא
 רעייז ןעועג זיא הנמלא יד .רעטכעלעג שיטייל וצ ןלעטשסיוא ןוא תושוב עטסערג

 עריא רעטכָאט יד טּפעלשעגוצ יז טָאה ,טייקשירעוטפיוא טימ לופ ,עקידוועריר ַא
 ןיירַא םינּפ ןיא ךיילג טּפוטשעג םיא יז ןוא ןלאומש 'ר וצ

 ..!ץקנעדעג ,ןײרַא דרע רעד ןיא ריא טביירט ,סניימ דניק עקידתוכלמ סָאד טָא --

 עקיטכַאל סָאד טָא -- םינּפ ןרַאפ טרַאה רעגניפ ַא טימ טנרָאװעג םיא יז טָאה --
 ַא טנעז ריא ...ןײרַא ּפָאצ ןעיורג ןזיב ןציזרַאפ ךייא בילוצ ןזומ טעװ לדיימ-הלכ
 . . . ליומ ןופ ןסיב םעד טרָאּפשעגּפָא בָאה'כ ...ןבעל גנוי ריא רעביא תומה-ךאלמ
 ..!ביוט עליטש ַאזַא ...דניק ןטנַאילירב ַאזַא ..ןדנ םעד ריא רַאפ ןבילקעגנעמַאזוצ
 ..!רעזייק םייב ןייטשנייא טנעקעג ךָאד טלָאװ יז
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 ענעגייא יד ןגיוא יד וצ ןעמעלַא ןגָארטעגוצ ,רעטכָאט ריא טנייװַאב טָאה יז

 ;ללַאש רעד ףיוא סעטַאל ןוא ןטיוצ יד ,לברַא עטּפוטשעגסיױא

 ץ'טקוק .,!טלײשעגּפָא רימ ףיוא זיא ץלַא יו ,ןשטנעמ עקידעצרַאה ץיטעז --

 ..ןכָאװרעדניא ןיימ ןוא בוט-םוי ןיימ זיא סָאד ןוא ..!םעניימ ךלוה םעד ןָא רָאנ
 טלָאװ יז יװ ,רעטכָאט עטריצעגסיוא יד טּפעלשעג יז טָאה ןוזגרי ַא טימ

 ןייא ןופ דיומ יד ןפרָאװעג טָאה יז .םישובלמ ענייש יד ריא ןופ ןסיײרּפָארַא ןלעוו
 ַא סעּפע רָאנ ,שפנ קידעבעל ןייק ןעוועג טשינ טלָאװ יז ךיילג ,ןרעדנַא ןפיוא טרָא

 טייקידװעעזנָא ןוא טייקסיורג ריא טימ ייס ,טכעלש טליפעג ךיז טָאה דיומ יד ,ץפח

 ךיז טָאה סָאװ ,הנותח רענעגייא רעד וצ יו ,ךלוה ןטצוּפעגסיױא ריא טימ ייס ןוא
 סָאװ יז לָאז ןעמ ,טעשטרוקעגנייא ךיז טָאה יז ןוא ,טסַאּפעג טשינ ןצנַאגניא רעהַא
 עריא ןיא ןסעגרַאפ ,השוב יד ןפרָאװעגּפָארַא יז טָאה ףוס םוצ .ןעזסױרַא רעקינייװ
 ..ירעריא ןעמַאמ רעד טימ ןעיירש ךיילגוצ ןעמונעג ןוא םישובלמ ענייש

 ןבוטש יד ןיא םיא יב ךיז טצעזעצ ןעמ יו ,טקוקעגוצ ךיז טָאה לאומש 'ר
 ןענידַאב עמַאמ-עטַאט ,םייחרעדניא ךיז ייב יו ןליפ וצ ָאד ןָא ךיז ןביוה ןשטנעמ יד
 ,רעבירַא ייז וצ לָאמעלַא סעּפע ןעיירש ,גנעג ּפָארַא יז ןקיש ,רעדניק ערעייז טימ ךיז

 טקנעדעג טשינ וליפַא טָאה לאומש 'ר סָאװ ,דיי רעטיײרב רעטקַאּפעג ַא סעּפע
 יד ,שובלמרעבױא םעד ךעלטימעג ןָאטעגסױא טָאה ,טסייה רע ךָאנ יװ ,טציא
 עלעקעטש סָאד .טייקסיורג בילוצ ,ןעגנוטייצ עטקעטשעגניירַא יד טימ ,ןשָאלַאק
 רע ןוא ריט רעד ןָא טנעלעגנָא רע טָאה לטנעה םענרעבליז ןוא טַארגָאנָאמ ןטימ
 ןייז ןופ ןקע יד ןעמונעצ רע טָאה ךיז ןצעז ןרַאפ .שיט םוצ טצעזעגוצ ךיז טָאה

 סָאד דנַאנַאכָאנ טעלגעג ךיז טָאה רע .ןשטיינקעצ טשינ ךיז ןלָאז ייז ,עטָאּפַאק
 ןעמונעגסיױרַא ,עלעקטַאּפָאל ַא ןיא ןריושרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,לדרעב ענרעכליז
 יז ןוא ךעלקערב ןופרעד טּפיצעג ,עטַאװ לקעּפ ַא ענעשעק רעד ןופ ןסַאלעג

 לָאמ רָאּפ א רע טָאה רעגניפ יד סימ .ןרעיוא יד ןיא טּפוטטשעגנײרַא עילָאװַאּפ

 טקוקעגמוא תומיענב ךיז ןוא ןּפיל יד טימ ןָאטעג וָאלב ַא ,שיט ןרעביא ןָאטעג קיוּפ ַא
 רע טָאה ךיז םורַא ןשטנעמ עלַא יד .קילב ןשיניבמ ַא טימ בוטש רעד רעביא
 טייקטסעפ ַא טימ ןלאומש וצ ןפורעגנָא ךיז ןוא ייז רעבירַא טקוקעג ,ןעזעג טשינ
 :טנייז לעטשעג עצנַאג סָאד יװ ,טייקטצעזעג ַא ןוא

 ןעיצניירַא ָאד ךימ לע'כ ..?ץטע טגָאז סָאװ ,ַאה ..!עלחריד ןייפ ץנַאג ַא --
 סָאװ ,ַאה ..!ןייז קרַאטש ןוא טנוזעג רימ ןלָאז ייז ,ךעלרעדניק ןוא בייוו ןיימ טימ
 ..?סעּפע טנָאז ץטע ..?םעד וצ ץטע טגָאז

 ןיוש ןענַאטשעג ןענעז הריד ןייז ןופ ןריט יד .טגָאזעג טשינרָאג טָאה לאומש 'ר
 ךיז טָאה בייו סָאד .טלַארּפעצ סמערָא ענעמונעגרעדנַאנופ טימ ,רקפה ןצנַאגניא

 לקיטש ַא וצ בוטש יד ןעגנערבקירוצ טוװרּפעג ,ןשטנעמ יד םורַא טערָאּפעג ץלַא

 ,טײקטגרָאזרַאפ ןוא טייקיהרמוא טימ טרעטַאלפעגמורַא ןבָאה טנעה עדיא טייל

 טניװ רעזייב ַא יװ ,טייזעצ ןגעלעג קירוצ ץלַא זיא דלַאב רעבָא .לגייפ עדימ יו
 רדסכ ,טוָאלעגּפָא טשינ ץלַא םיא טָאה דיי רעטקַאּפעג רעד .רעכבירַא ָאד טלָאװ
 :םיא ןיא טדערעגניײרַא

 רע טָאה -- ..עלהריד םעד רַאפ טלעג-טערטּפָא ןבעגעג ץע טָאה לפיוו חי

 שוילעּפַאק םעד ןָאטעגסיױא ,ןבוטש יד רעביא ןסַאלעג ןקוקמוא ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז

 ַא ןטסָאק קנע טוומעג טָאה'ס -- ענעשעק:םיזוב ןופ לּפַאק ַא ןעמונעגסױרַא ןוא
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 ןענעז תוריד ןעוו ,רעייפ ןתמא ןיא ןפיוק טזומעג סע טָאה ץטע ןוא ...!עבטמ ענייש
 ...?סעּפע טגָאז ץטע ..?ץטע טגָאז סָאװ ,ַאה ...!ךיילגוצ דלָאג טימ ןענַאטשעג

 טימ ,ריט רעד וצ ןעגנַאגעגוצ ךעלעמַאּפ ,טרָא ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע
 ,ויסַאמ גונעג זיא יז יצ ,ןוװרּפוצסיױא ידכ ,ץלָאה ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא רעגניפ ןייא
 טערט ןטנוזעג ַא סיפ יד טימ ןוא טיפוס םעד ,טנעוו יד טקוקַאב רע טָאה ךָאנרעד

 רע .קרַאטש גונעג ךָאנ זיא יז זַא ,טגייצרעביא ךיז ,ענָאלדָאּפ רעד ףיוא ןָאטעג
 ןסַאלעג ,לקנעב ןפיוא טצעזעגקעװַא טוג ךיז ,טרָא ןייז ףיוא טרעקעגקירוצ ךיז טָאה
 -רעטנוא ,ןלאומש 'ר וצ ןגיױבעגרעבירַא ךיז רע טָאה דלַאב .טכיילגעגסיוא ךיז
 | ;לביירט ַא יו ,רעיוא ןַא טלעטשעג

 רעטצנעפ יד ןופ סענירטופ יד ...!סעפע טגָאז ץטע ...?ץטע טגָאז סָאװ ...ץָאה -- .
 ..?טלעג-הריד סָאד ןלָאצ וצ סיוא טמוק ןעוו ןוא ..!עקרַאטש ןייק טשינרָאג .ןענעז

 טנוזעג רָאנ רימ ןלָאז יז ,ךעלרעדניק ןוא בייוו ןיימ טימ ןעיצניירַא ָאד ךימ לע'כ

 סָאד ןלָאצּפָא רימ ץטע טעװ רימ ייב ...?םעד וצ ץטע טגָאז סָאװ ...ףייז קרַאטש ןוא
 סעּפע ןעק'כ ...!ןלָאצסױא ףימ ץטע טעװ טלעג סערַאב ...ןשָארג ַא וצ זיּב טלעג

 רקפה טשינ זיא'ס רעבָא ..ןרילוגער קנע טימ ךימ ןעק'כ ...ןזָאלּפָארַא לַאטיּפַאק ןופ
 ..!קנע וצ טדער'מ סָאװ ,טרעה ץטע ..!טלעװ ַא

 ןוש ךיז טָאה ףיוה םעד ןופ הנמלא יד .טרעהעג טשינ טָאה לאומש 'ר

 רע ,ןענַאטשרַאפ םיוק-םיוק טָאה ןעמ סָאװ ,לוק ליטש ַא רעייז טימ םיא ייב ןטעבעג
 / ףגירשעג יז טָאה רעטכָאט רעד וצ .רעטכָאט רעד ןופ ןדנ םעד ןּבעגּפָא ריא לָאז

 וטסעװ רשפא ...!ןריר ץרַאה ןייז וטסעװ רשפא ...!ןלאומש 'ר ייב ךיוא טעב -- = |
 .!טעב ןוא סיפ ענייז וצ רעדינַא ךיז ףרַאװ ...ןלעוּפ סעּפע םיא ייב

 טציא ךיז ןבָאה -- ךעלרעדניק טימ בייוו ַא ןוא ןַאמ ַא --- החּפשמ עצנַאג ַא
 ,טײקטעּפָאסרַאפ ןוא טײקטעװַאהרַאפ ַאזַא טימ ,םיא וצ טלַאװעג טימ ןסירעגנײרַא
 ,תולוק טכַאמעג טָאה בבייוו סָאד .ןקיטעּפשרַאפ וצ סעּפע טָאהעג ארומ ןטלָאװ ייז יו
 ,טרעהעג טָאה יז .ךעלרעדניק עריא טימ ןקיטכענ ָאד יז טעװ ןָא טנייה ןופ ןיוש זַא
 ָאד ךיז ליו ,ריבג רעטקַאּפעגנָא ,רעטּפָאטשעגנָא רעד ,עקנָאלבַאי ףלָאװ 'ר זַא

 טימ ,םירישכמיךיק טימ ןעוועג יז זיא טנדָאלעגנָא .רעכליב יז זיא .,ןעיצנײרַא
 ןכָאקּפָא קעװַא ךיז יז טלעטש ןיוש זַא ,ןגירשעג ןוא ,לפעל ןוא פעט עטעשזַאסרַאפ

 עקַאט ייז טָאה יז .ןפָאלש ךעלרעדניק יד ןגייל יז טעװ דלַאב .ערעשטעיוו לסיבַא
 ןעמוקַאב ארומ ןבָאה ,ךעלדמעה עזיולב יד ןיא ,ךעלרעדניק יד .ןָאטעגסיױא ךיג ףיוא

 ןענעז סָאװ ,סנטָאש עלַא יד רַאפ ןוא ןעיירשעג יד רַאפ ,ָאד ןשטנעמ עלַא יד רַאפ

 :ללענש ןוא דליוו:קידהנושמ ןעגנורּפשעג טנַאװו רעד ףיוא
 ,דחּפ טימ לופ ,טנייוועג ייז ןבָאה ...!ע-עמַאמ ,םייהַא ---

 ,טרעזייבעגנָא ייז ףיוא ךיז טָאה עמַאמ יד רעבָא
 ולעמַאמ יד ..!םייה רעקנע זיא ָאד ...ףענייו טשינ רָאט ןעמ ...!עטינ --

 ..!ןכרָאה ןעמ ףרַאד
 טצעזעגקעװַא סעכ טימ ייז יז טָאה ,טנעה יד ףיוא ריא וצ ןסירעג ךיז ןבָאה יז

 בילוצ ,טנייועצ רעכעה ךָאנ ךיז ןבָאה ייז זַא ,ערעדנַא סכָאנ סנייא שיט ןפיוא
 ;ךיז וצ ייז טעילוטעג ,ייז טימ טנייוועגטימ טָאה יז .קיטייו סיורג

 טָאה וו ,ונ -- ןטעבעג ךיז יז טָאה -- ..ןָאטעג ייוו טָאה וילעמַאמ יד --
 ,ץ'טפָאלש ,ונ ייעלעגעג טסדנימ רעייא רַאפ ןייז רימ לָאז ...?ןָאטעג ייוו וילעמַאמ יד

 ,..ןיל-ויל-ייא .,,,ויל-ויל-ייא ..,ץ'טפָאלש
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 רעדניק יד ןפרָאװעגנײרַא ,גנַאל ןוא קירעיורט ןעגנוזעצ םיצולּפ ךיז טָאה יז
 ןענעז'ס וװ ,לטעב ןיא זַא ,טקרעמַאב טָאה יז ןעוו .ןטעב עטקעדרַאפ-ךיוה יד ןיא
 יירפ ַא ךָאנ ָאד ויא ,קערש ןיא עטעשטרוקעגנייא ,רעדניק סלאומש 'ר ןגעלעג
 ךיז ןבָאה רעדניק יד .טּפטטשעגנײרַא טרָאד עלעגניי ַא סריא יז טָאה ,טרָא לקיטש

 רענייק ,םורַאנטניה םיא ,עלעגניי ןדמערפ ןופ טקורעגקעװַא ארומ טימ ביױהנָא ןיא
 רעד ןופ ןסעגרַאפ דלַאב רעבָא ןבָאה ייז .ןּפײנק וצ ןביוהעגנָא ,ןעז טשינ לָאז

 ףױא סנטָאש יד טימ טליּפשעג ןעמַאוצ ךיז ןוא עלַא טקורעגפיונוצ ךיז ,האנש
 - ..ןגָאלשעג דליוו ךיז ןבָאה סָאװ ,טנַאװ רעד

 סָאװ ,ןעמעלַא םעד וצ טייקיטליגכיילג ַאזַא ןעמונעגמורַא טָאה ןלאומש 'ר

 םיא טָאה'ס .ענייז ןעוועג טשינ ןטלָאװ ןבוטש יד יװ ,םיא םורַא ןָאטעג ךיז טָאה
 -קַאװרעד יד ,רעטכעט יד טקישעגקעװַא טָאה רע סָאװ ,ןָאטעג גנַאב טציא וליפַא
 ןוא טַאמ ןעװעג ןענעז ןגיוא עצרַאװש ענייז .בוטש ןופ ךעלדיימ-הלכ ענעס

 ַא יװ ,גנַאל ןוא טציּפשרַאפ -- דרָאב עטצוּפעג ,עטיירב-שינסחי יד .ןשָאלעגסיױא
 טַאטש טריפעג ןוא טלעטשעג טיירב ךיז טָאה סָאװ ,ןוחטב-לעב ַא קידנעטש .,ןילק
 ךיז טָאה רע .,ןריולרַאפ ןצנַאגניא טליפעג טציא ךיז רע טָאה ,תוחוכ יד רעביא

 ןעמרַאיל ,טרָא ןופ ןביוהפיוא ךיז ףרַאד רע זַא ,טסווועג ,טשודיחעג ןיילַא ךיז ףיוא

 עדמערפ יוז ,טקוקעגוצ ךיז טָאה רע .טרירעג טשינ ךיז טָאה רע רעבָא ,ןעיירש ןוא
 טנעה עדמערפ ןוא ענייז םיצפח-בוטש יד ןיא טייקענדעשז טימ .ןייא ךיז ןסע ןגיוא
 עשירענעמ ,עטיירב רָאּפ ַא .חקמ ןטוג ַא ךָאנ יו ,טרעוו רעייז ּפָא ןצַאש ,ייז ןּפַאטַאב
 טימ ,ּפָאק רעשירענעמ ַא ןוא רעגייז-ייטש םוצ ןגיוצעגסיוא םיצולּפ ךיז ןבָאה טנעה
 ,םיא וצ ןגױבעגּפָארַא טייקרעכיז טימ ךיז טָאה ,דרָאב רענעלָאװשעג ,רעסיורג ַא
 יד ןבָאה ךָאנרעד .טַײג רע יצ ,טרעהעגנייא ךיז ןוא רעוא ןַא טלעטשעגרעטנוא
 ,ךַאז רערעײט רענעגייא ןַא יב יו ,טייקיטכיזרָאפ טימ טכַאמעגפיוא טנעה .עבלעז
 .קרעוועג םוצ טקוקעגוצ ךיז ןוא קעד ענרעזעלג יד ,ןכערבעצ וצ יז דָאש ַא זיא סָאװ
 ןעמונעג ןבָאה טנעה יד .טיירב רעד ןיא ןגיוצעצ קידתחנ ייברעד ךיז טָאה דרָאב יד
 םעד ןוא ןגָאװ ענעשעמ עסיורג יד םיא ןופ ןעיצסױרַא ,רעגייז םייב ןעווערטסיימ

 ַא טָאה רעגייז רעד .ןעגנולקעצ ךיוה ךיז טָאה סָאװ ,דייוועגניא םענעשעמ ןצנַאג
 ,ןעמעטָא וצ ליוה ןוא לענש-לענש ןבױהעגנָא ,רענעגרָאװרעד ַא יו ,ןָאטעג-לכרָאכ
 רע זיא טַאלברעפיצ םעד ןָא .ןעגנול יד לָאמַאטימ ןגיּפשעגסיוא טלָאװ רע ךיילג

 ,.גיוא דנילב טקַאהעגסיוא ןַא טימ םומ-לעב ַא יװ ,ןבילבעג ןייטש

 םנופ קילב ןדנילב ,ןקידייל ןטימ ןפָארטעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה ןגיוא סלאומש 'ר
 סָאד ןגױצעגסױרַא םיא יינ ןבָאה סָאװ ,טנעה רָאּפ יד יװ ,ןעזעג טָאה רע .רעגייז
 יד רעבָא ךיז ןבָאה דלַאב .בוטש ןופ סױרַא טציא סע ןגָארט ,קרעוועג ענעשעמ
 זיא סָאװ ,ןטסַאק ןקידייל םוצ ןגיוצעגסיוא ךיז ,טרעקעגמוא קירוצ טנעה עבלעז
 טנעקעג טשינ ךיז טָאה ןטסַאק רעד .בוטש לקניו ןיא טמעשרַאפ ןענַאטשעג

 ןסיורג ַא טנַאװ רעד ףיוא טזָאלעגרעביא ןוא טגיוועצ !רעווש ךיז ,טרָא ןופ ןסיײרּפָא
 -ירעצ יװ ,סבעוװניּפש ךעלקיטש ענעטעמַאס ,עטקַאהעגרעביא ןוא קעלפ ןקיקע-ריפ
 ..ךעלעגילפ עשלגייפ ענעס

 ןעגנַאגעגוצ עילָאװַאּפ ,טרָא ןייז ןופ ןָאטעג-ביוה ַא לאומש 'ר ךיז טָאה עילָאװַאּפ

 דמעה סָאד ןסירעגפיוא עילָאװַאּפ ױזַא טקנוּפ ןוא טנעה יד ןופ סָאבעלַאב םעד וצ

 ;םיא וצ ןזדלַאה םעד טקערטשעגסיוא ןוא ץרַאה ןפיוא
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 לוק קױר ַא טימ טגָאזעג רע טָאה -- ..!ץ'טכעש ןוא רעסעמ ַא ץיטמענ --
 ץ'טבָארג ,ןבָארגַאב ךימ טליוװר ..?ןעשטומַאלַאב גנַאל ױזַא ר'טפרַאד סָאװ ---

 !ןברָאטשעג טשינ ךָאנ ךיא ןיב לייוורעד ...ןײרַא ךימ ץ'טגייל ןוא בורג ַא סיוא ָאד

 לאומש ךָאנ ךיא סייה לייורעד ..!טצעזעגנָא טשינ םענייק לייוורעד ךָאנ בָאה'כ
 .יי!ןָאימעש

 טָאה רענייז טייקיר רעד רַאפ אקווד רעבָא .קיור ןצנַאגניא ןעוועג זיא רע
 ,טרָאװ-טסיירט ַא סנייז ףיוא טרַאװעג טייצ עצנַאג יד טָאה ןעמ .ןקָארשרעד ךיז ןעמ
 ףיוא טקוקעגמוא טשינ ןיטולחל ןיוש ךיז ןעמ טָאה ,ןעמוקעג טשינ זיא סע זַא רעבָא

 טָאה ,טדערעצ םיצולּפ ךיז טָאה רע זַא .טייקליטש ןייז וצ טניווװועגוצ ךיז ,םיא
 זיא'ס .ןושל ןעמוקַאב טלָאװ ןנימ-רב ַא יװ ,לוק ןייז רַאפ ןקָארשרעד ךיז ןעמ
 טגנילק ןגער רעד יו ,םיצולּפ טרעהרעד טָאה ןעמ זַא ,ןרָאװעג ליטש ױזַא ָאד
 יז ,טייקליטש יד ןסירעגרעביא טָאה בייוו סָאד זיולב .רעכעד ןוא סעניר יד ןיא

 ןעלסקַא עמורק טימ ,בוטש ןטימ ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןַאמ םוצ ןפָאלעגוצ זיא

 יז יװ ,טּפַאכעגנָא םיא יז טָאה טנעה עדיײב טימ .דרע רעד וצ עטזָאלעגּפָארַא
 ןשטנעמ עדמערפ יד רַאפ ,קילב עדמערפ יד רַאפ ןלעטשרַאפ ןלעװ םיא טלָאװ

 ןעלסקַא עטמורקעצ יד רעביא ,עצײלּפ רעקידרעטיצ רעד רעביא םיא טעלגעג

 ןײרַא טְכַאנ רעקידנגער רעד ןיא ןגירשעצ ךיז טָאה יז .סמערָא ערעווש יד רעביא
 ןטיוט א טניײװַאב טלָאוװ יז יוו ,לוק ןגיוצעגסיוא ,קיציּפש ,גנַאל ַא טימ

 רדסכ םיא ןוא טגָאלקעג יז טָאה -- ..!םיא ןופ טכַאמעג ץטע טָאה סָאװ ---
 -- ךיז ןיא תויח סָאד ךָאנ רע טָאה יצ ,טוװרּפעגסיױא טלָאװ יז יוװ ,טעלגעג
 .!סיוא טעז רע יװ ,ןָא רָאנ ץ'טקוק ..?ןבָאה םיא ןופ טלָאװעג ץטע טָאה סָאװ
 ..!ןבעל ןיימ זיא ייוו ןוא רעטצניפ זַא ..!!שטנעמ סיוא ןיוש ךָאד זיא רע

 ַא םיא טימ יז טָאה ,שטנעמ סיוא עקַאט ןיוש זיא רע זַא ,ןזייוווצפיוא ידכ
 טימ ןָאט טוָאלעג טָאה רע .ןלַאפעגמוא טשינ ריש זיא רע זַא ,ןָאטעג-לסיירט
 ןביהעגנָא ךיז ןעמ טָאה ןזייוכעלסיב .טרעגַאב טָאה ץרַאה ריא רָאנ סָאװ ,ךיז
 ןטימעגסיוא ךיז טָאה ןעמ .בוטש רעד ןופ ןרַאשסױרַא זייווקיצנייא ןוא הבנגב
 ..ןרעדנַא ןרַאפ רענייא טמעשעג ךיז ,ןײרַא ןגיוא יד ןיא ןקוק וצ

 ,עדמערפ טימ טליפעג ךיז טָאה'ס ןוא ץענ ַא ןבילבעג זיא ןבוטש יד ןיא
 ,בוטש ןטימ ןיא ןענַאטשעג זיא ,קרעװעג םעד ןָא ,רעגייז רעד .תוחיר עברַאה
 ַא ןיא לאומש 'ר ...ןורא רעקידייל רעצרַאװש ַא יװ ,קעד רענעסירעגפיוא ןַא טימ
 טכיל סָאד ןוא ,ןסעזעג שיט םייב ,טרָא ןקידנעטש ןייז ףיוא ןָא-ןביוא טכַאנ עצנַאג

 ...ןײרַא גָאט ןלעה ןזיב קידבוט-םוי וצ ןוא קישער וצ טנערבעג טָאש

 ס ע ט ר ב ח

 קי =

 טשינ ןרתסא טָאה ,שפנ קידעבעל ַא טלּפַאצ ךיוב ןיא ריא ייב זַא ,ליפעג סָא
 טרעהעגוצ ןהעש עגנַאל ךיז טָאה יז .ארֹומ טימ טליפעגנָא רָאנ ,טיירפעג ד

 ןעזסיױא טעוװו דניק סָאד יו ,ןלָאמעגסיוא ךיז ,ךיוב ןיא לּפַאצ םעד וצ

 ןיא ןטַאט ןיא ןטָארעג ןצנַאגניא ,עלעגניי ַא ךיז ןבעל ןפיולמורַא ןעזעג טָאה יז
 ןיא טצעזעגנייא ןוא ןעמונעגוצ ריא ייב טכַאנ ןטימ ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןענימינב
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 גָאטיײב .רָאה עכיילג-שיצָאקש עדנַאלב ןוא ןגיוא עיורג ענייז ןבָאה טעװ סע .הסיפת

 ןייק ןָאטעגוצ טשינ יז טָאה טכענ יד ןיא ןוא ןענופעג טרָא ןייק טשינ ךיז יז טָאה
 קַאמשעג טּפָאלש ,הרובד ,עריא עטרבח יד יװ ,ןדייל טנעקעג טשינ טָאה יז .גיוא
 קיסעמלגער ןוא טנוזעג סהרובד .םלצ ַא יו טנעה ענעפרָאװעצ ןוא ליומ ןּפָא ןַא טימ
 ןיק טלעפעג טשינ טָאה סע זַא ,םילכ יד ןופ טגנערבעגסױרַא יז טָאה ןעמעטָא
 ןטימ עמַאס ןיא ןקעוופיוא יז ןוא ערדלָאק יד ריא ןופ ןסיײרּפָארַא לָאז יז ,ךס

 טנעקעג טשינ טָאה יז זַא ,ענרַאּפ ןעוועג טכענ יד ןענעז וצרעד .ףָאלש ןקַאמשעג
 רעד ףיוא טָאה יז סָאװ ,לביטש ןטצעל םעניילק םעד ןיא ןּפַאכ םעטָא םעד
 ןעוועג זיא רעטצנעפ סָאד .ןענימינב טימ ןעמַאזוצ ךָאנ ןעגנודעג סַאג- עקסנילָאװ

 יד וצ טרעהעגוצ ףךיז טָאה יז .ןעמוקעגניירַא טשינ זיא טפול ןייק רעבָא ,ןפָא
 ןזייב םענעפָאלשרַאפ םעד וצ ,רעייגייברַאפ עקיצנייא יד ןופ טירט עקיטכַאנ-טעּפש

 יז ןענעפע םייב רעיוט םנופ ּפירקס ןקידנצלירג-קירעזייה ןוא שזורטס םנופ לוק
 ,ףיוה ןפיוא ץיה רעד בילוצ ןפָאלשעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ יד יו ,טרעהעג טָאה
 א רעביא טגירקעג יח ןבָאה .,סעמרָאפטַאלּפ עשילָאגעלַאב יד ןיא טעבנעגסיוא

 :רעגעלעג רעסעב

 -טטַאװעפנַאפ א ַא ריא וצ ןגָארטרעד ךעלטייד ךיז טָאה -- ..!ךעז קור ,ףוס ַא ,ונ --
 ןטַאט םייב יו ,טעילַאװעצ ! סָאד ךיז טָאה רע יוװ ,רָאנ עז -- לוק ןפָאלשרַאפ
 ,:!ןטרָאג-ןייוו ןיא

 יז תולוק יד ןבָאה ,רָאװעג טלמירדטנַא טייקדימ ןופ זיא יז לָאמ לפיוו |
 טָאה יז סָאװ ,דמעה סָאד טנקירטעג ךיז טָאה רעטצנעפ ןפיוא .טקעוועגפיוא קירוצ
 ןיא ןטכָאלפרַאפ גנע ךיז ןבָאה רעכעד יד .ןשַאװעגסיױא ןייג ןפָאלש ןרַאפ ךיז
 סָאד ןשיק םוצ טעילוטעג הרובד ךיז טָאה תוקיתמ טימ לופ ,ןייש-הנבל ןסייוו

 ,ךיז וצ ןעילוטוצ ןצימע ייז טימ ןלעװ טלָאװ יז יוז ,ןפרָאװעצ טנעה יד ,ןפָא ליומ

 טלָאװעג ריא טָאה ,עטקנעבעגסיוא ןַא ,עטקיטייװעגנָא ןַא ,רתסא תעב ,לָאמעלַא

 ןרעהסיוא ןטימ ןיא קידנעטש יז זיא ,ןלייצרעד ןרעוװ ןפָאלשטנַא ןרַאפ סעּפע

 רדסכ ,ּפָאק ןטימ ץלַא וצ גנַאל ױזַא טלקָאשעגוצ טָאה יז .ןרָאװעג טלמירדטנַא

 ןגָארטרעד םיצולּפ ךיז טָאה ןרתסא וצ זיב ,ָאי, ןעמעלַא ףיוא טרזחעגרעביא
 ריא טימ ןפָאלשעג זיא הרובד שטָאכ ,לקניוו ןטייוו ַא סעּפע ןופ ןעּפָארכ טנוזעג ַא
 | | ,טעב ןייא ןיא

 עטגנערברַאפ טכעג יד ןופ ןלייצרעד וצ טַאהעג ןהרובד רתסא טָאה ךס ַא רָאג
 יז ןוא סיֹוש ריא ףיוא טרַאּפשעגנָא ןגעלעג זיא ןימינב ןעוו ,לסייוו גערב םייב
 עסייה:קידרעטיצ ןוא ןגיוא עטכַאמרַאפ ענייז רעביא טריפעג רעגניפ יד טימ טָאה
 רע ןעוו ,ןעינק ענעפָאלשרַאפ עריא ןיא ןסָאגעג ךיז טָאה טייקדימ עליופ ַא ,ןּפיל

 ןוא ,טעברַא ןופ עטצַארעצ ,רעגניפ עגנַאל עריא ןופ ןציּפש יד טשוקעג טָאה
 .זדלַאה ןוא םינּפ ןייז םורַא טלקיװעג ייז ןוא רָאה עדנָאלב עריא ןטכָאלפעצ

 טליפ סָאװ ,ךיוב ןיא לּפַאצ רעד ןעמוקעג זיא'ס ןוא קעװַא ןענעז טכענ יד
 יז טָאה ןענימינב ןוא .םענייאניא דיירפ ןוא קערש רעמ טימ גָאט ַא סָאװ ןָא יז
 טלָאװעג םעד ןגעוו םיא טָאה יז לָאמ לפיוו .ןבירשעג טשינ ךָאנ טציא זיב ןופרעד
 טלייטעגטימ םיא ןוא ןעמוקַאב הטרח עגר רעטצעל רעד ןיא יז טָאה ,ןבײרשנָא
 טלָאװ סָאד יו ,טיײקכעלטקניּפ ַאזַא טימ טלעװ רעד ןיא ןטייקיניילק עלַא ןגעוו

 ןרעוו עמַאמ ַא בורקב ןיוש טעװ יז זַא ,רעבָא ,טַאהעג םיא רַאפ טרעו ןסיורג ַא
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 יז ווו ,ווירב ַא וליפַא ןבירשעגנָא ןיוש םיא יז טָאה לָאמ ןייא ...ןגיוושרַאפ יז טָאה

 ףיוא רעבָא ןעקיס .ךעלציּפ-ץיפ ףיוא ןסירעצ םיא רעבָא ,טנָאמרעד ןופרעד טָאה

 ענייז ןיא ..ןעמענפיוא ץלַא סָאד רע טעװ יו .ןביילברַאפ ױזַא טשינ רעטייוו

 טימ בלַאה עטעוװעקיּפעגנָא -- הסיפת ןופ ווירב עטשטיינקעצ-קידורב ,עגנַאל

 ןכלעוו ןופ ,בתכ ןרַאבזעל :םיוק ,םענבָארד ַא טימ .,טניט טימ בלַאה ,רעדעפיילב

 לָאמניק טציא רע טנַאמרעד -- סעטַארק טימ עייוו ַא קידנעטש ריא ףיוא טיג סע

 ןיז סעכ ןיא טעװ רע זַא ,ךעלגעמ ץנַאג זיא'ס .םייה רעייז ןגעו טשינ רעמ

 ךיז טזָאלעג טשינ ןוא הצע סהרובד טגלָאפעג טשינ טָאה יז יאמלה ,ריא ףיוא

 ןפיוא ףױרַא טרָאד ,ּפערט עטיירדעג-קידורב ,עמורק יד רעביא ריא ןופ ןריפ

 טָאה ןרָאג ןטרעפ ןפיוא ,טרָאד .ןפָאלטנַא געוו ןטימ ןופ זיא ןוא --- ןרָאג ןטרעפ

 ךס ַא ריא טָאה הרובד .ריט עלָאמש ,עקירעדינ ַא ןטלַאהַאב לקניוו .ַא ןיא ךיז

 ,ריט רעקירעדינ ,רעלָאמש רעד טָא ןגעו לוק שירפ ,טנוזעג ריא טימ ,טליײצרעדנָא

 זיא ןרָאג רעטרעפ רעד ."ןעמעלַא ןופ ןרָאװעג רוטּפ, דלַאב רתסא טלָאװ טרָאד

 -סייו ןופ ןײשּפָא םעד ןעזעג רדסכ טָאה יז .דוס ַא ןיא ריא ייב ןסקַאװעגסיוא

 ןגייא ריא ןיא ערעייז טייקפרַאש יד ןיוש טליפעג ,םירישכמ עשירָאטקָאד עטלַאק

 | ,בייל טציהעצ

 ,ןלייצרעד טשינרַאג ןהרוּבד ןיוש יז טעוו רעמ זַא ,ךיז ייב ּפָא טּכָאמ רתפא

 ,ךעלגייוועג יװ ,טרעוװ הרוּבד ,םעד ןיא יז טסעגרַאפ ,טכַאנייב טמוק סע זַא רעבָא

 ןוא קירעביא םוא טעשזדנָאלב לוק סרתסא ןוא ,ןֿפָאלשטנַא ןרעהסיוא ןטימניא

 | | .שינרעטצניפ רעד ןיא טמעשרַאפ

 ןעמ ןעו םעדכָאנ ,ןפָארטעג ןהרובד טימ ךיז יז טָאה קילעפוצ ןצנַאגניא
 ךיז קיטייצכיילג ,טנעקרעד דלַאב ךיז ןכָאה ייז .עמונעגוצ יא ייב ןענימינב טָאה
 טייצ רעבלעז רעד ןיא ייז ןבָאה עדייב .טשוקעצ .ךיז ןוא טלעטשעגּפָא סַאג ןטימ ןיא
 עמַאמ-עטַאט ,לטעטש ןופ קעוװַא ןריפ סָאװ ,רעמייב-ןַאטשַאק ןעייר ייווצ יד ןעזרעד
 ןוא ,עיצנַאטס ןַאב עטרעּכױררַאֿפ ,עניילק יד ,טנעוו עטזָאלרַאפ-קיטעמוא ןשיווצ
 .לדרעפ ןטרַאדעגסױא ןקיגיױא-ןייא ןוא עלעגעוו םענעטָאשעצ ןטימ רעקַאיפ-עלעבייל
 ךיז יז ןבָאה ,ןרתסא וצ ןגױצעגניײרַא ךיז טָאה הרובד ןעוו ,געט עטשרע יד ןיא
 יז ןבָאה ךָאנרעד .תודוס טימ ןעגנַאגעגמורַא ,רערעדנַא רעד רַאפ ענייא טיהעג
 ןשיווצ ןפָא טדערעג ןוא -- ןטיה וצ סָאװ טשינ ךיז ןבָאה ייז זַא ,ןעזעגמורַא ךיז

 טשינ יז טָאה ,"לַאקָאל, םעד ןכָאה טפרַאדעג טָאה ייז ןופ ענייא זַא ןוא .ךיז

 ףרַאד סע זַא ,דרע רעד רעטנוא ןופ םיצורית יילרעלכ ןעניפעגסיוא רעמ טזומעג
 ..לטעטש םנופ םיבורק עריא ןעמוקעג ןענעז סע זַא ,רעטנַאקַאב ַא ריא וצ ןעמוק

 טָאה הרובד ןעוו ,עקיטייז ַא ןוא ענעריולרַאפ ַא ןעגנַאגעגמורַא זיא רתסא רעבָא

 -דלעפ ןקידנצכערק ןפיוא טגיילעצ ןגעלעג ןענעז סָאװ ,םירבח יד ךיז וצ ןטעברַאפ

 ,טקוקעגוצ קיטייז ךיז טָאה יז .גנַאזעג ןוא יירשעג טימ בוטש יד טליפעגנָא ןוא לטעב

 עקנַאלש ,עקידוועגיוב יד טפרַאװרַאפ ,ןרעדנַא םוצ רבח ןייא ןופ טגנירּפש הרובד יו
 וצ טַאהעג ביל קידנעטש טָאה הרובד .ןעלסקַא סנרעדנַא ןַא ףיוא לָאמ סעדעי טנעה

 טלגנירעגמורַא ,סַאג ןיא טריצַאּפש טָאה יז ןעוו .לסיוטש ןופ עטשרעביוא סָאד ןייז

 יז טָאה ,טניװ ןטימ טליּפשעג ךיז ןבָאה ןקָאל עגנַאל עריא ןוא םירוחב עריא ןופ

 ףיוא ןקוקמוא ךיז ןלָאז עלַא זַא ,ךיוה יױזַא ןכַאלוצסױרַא לָאמעלַא טָאהעג ביל

 ַא טימ "ןטָאטשַאב, ןענימינב ליוו יז סָאװ ,טכַאמעג קזוח יז טָאה ןרתסא ןופ .ריא
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 ,וליפַא טלייצרעד ריא יז טָאה לָאמַא .ןרעקמוא הסיפת ןופ ךיז טעוו רע ןעוו ,דניק

 דלַאב רעֶנָא ,קרַאטש רעייז םיא ךָאנ טקנעב יז ןוא "טציז; רוחב ריא ךיוא זַא

 קירוצ ךיז טָאה'ס ןא טדערעג טונימ ַא רַאפ טָאה יז סָאװ ןגעוו ןסעגרַאפ יז טָאה
 0 .רעירפ יװ רעּכעליײרפ ךָאנ ,רעטּכעלעג ריא טרעהרעד

 ייב טסקַאװ דניק סָאד יו ,טליפעג טָאה יז .ךַאװש טליפעג ךיז טָאה רתסא
 ךָאנ סע טלָאװ יז יװ ,ןָאט וצ ריר ַא טָאהעג ארומ ךיז טָאה יז ןוא ךיוב ןיא ריא
 טָאה יז שטָאכ .םירבא עריא ןסָאגעגנָא טָאה טייקדימ ערעווש ַא ,ןרילרַאפ טנעקעג

 ןיא ףיוא ןסעזעג ןגעווטסעדנופ יז זיא ,ןגעווַאב ךסָא ךיז ףרַאד יז זַא ,טסוװועג
 ןיא ןעניוװעג יז טייג טָא ןַא ,טּכַאדעג רָאנ דנַאנַאכָאנ ריא ךיז טָאה'ס לייוו ,טרָא
 יז טָאה סָאװ ,ליֿפעג ןטנַאקַאּבמוא םעיינ םעד רַאפ ןלַאפַאב דחֹּפ ַא ריא זיא טּכענ יד

 ריא .ןריובעג ןופ טייצ יד טרעטנענרעד ךיז טָאה'ס ןעוו ,רעמ ץלַא טּפַאנעגמורַא
 .ףָאלׂש ןופ טקעװעג יז ,טעילוטעג ןהרובד וצ יז טָאה ףוג ןכייווןסָאגעצ ,ןסייה

 ,טעיּפַאקעג ןסעגעגנייא רדסכ טָאה בוטש ןיא עטסָאבעלַאב רעד ייב גנוטייל-רעסַאװ יד
 טקעװעג ,ןגירשעג טָאה יז .חומ ןטציהעצ ןרעביא ,לרעמעה ַא טימ יװ ,טּפַאלקעג
 ,טרעהעג טשינרָאג ןוא ןֿפָאלשעג קַאמשעג זיא ענעי רעבָא ,ןהרובד ןסירעג ןוא

 יד רעבָא .רערעדנַא רעד וצ ענייא עּכעלנע עלַא ,טכענ ךס ַא קעװַא ןענעז ױזַא
 זַא ,ףָאלש ןופ ןסירעג קרַאטש ױזַא ןהרובד יז טָאה ,ןעניוועג ןרַאפ טכַאנ עטצעל
 ןגעלעג ןיוש יא רתסא .רעגעלעג ןפיוא ענעקָארשרעד ַא ןציז ןבילבעג זיא ענעי
 יז זַא ,גנעל רעד ןיא ןָאטעג סיוא-יצ ַא םיצולּפ ךיז טָאה יז .ןעייוו עסיורג ןיא
 טימ ןוא ,ןעגנָאהעגּפָארַא ריא ןענעז סיפ יד ,ןרָאװעג רעסערג קיטש ַא טימ זיא
 תונשקע טימ ןוא קיניזמוא דנַאנַאכָאנ יז טָאה טנעה עכַאװש-קידרעטיצ עכיילב
 ,גנורעדניל ַא טגנערבעג ריא טלָאװ סָאד יו ,טעב םנופ קיטשיּפָאק םעד ןסירעג

 ךיז ןבָאה סייווש סנּפָארט עסיורג זַא ,טעברַאעג טנעה יד טימ רצוװש ױזַא טָאה יז

 רעביא ךיוה טרעשַאקרַאפ ריא ךיז טָאה דמעה סָאד ןוא םינּפ ןפיוא טלזעלבעג ריא
 .ןעינק עמערַאװ ,עלופ קידכעלייק יד

 טָאה עקשזָארָאד רעד ןיא .לָאטיּפש ןיא ןריפוצּפָא ןזיװַאב םיוק יז טָאה הרובד
 ךיז טָאה יז ןעזעגסױרַא םיוק יז טָאה ןעמ זַא ,לקניוו ַא ןיא טּפוטשרַאפ ךיז יז
 יו ,ןוגינ ןבלעז םעד ןוא ןייא ןגיוצעג ןייצ עטקַאהרַאפ טימ ןוא ןעיירש וצ טמעשעג
 ,קיטייו םענעגייא ריא ןיא טרעהעגנייא .ךיז טָאה יז .טרזחעגנייא םיא ךיז טלָאװ יז
 ,טרַאּפשעצ יז ןוא טּפַאכעגמורַא רעמ לָאמעלַא יז טָאה סָאװ

 ןופ טקישעג יז ןעמ טָאה ןרָאדירָאק-לָאטיּפש ענעפָאלשרַאפ עגנַאל יד ןיא
 טּפעלשעגמורַא ןריולרַאפ ָאד ךיז ןבָאה רעבייוו ךס ַא .ןרעדנַא םוצ רָאטקָאד ןייא
 -ָאטקָאד ערעדנַא ןיא לָאמ סעדעי טרעמַאלקעג ךיז ןבָאה ייז .טצכערקעג ליטש ןוא

 :ץיו ַא טימ טרעפטנעעג ייז טָאה רעניד-לָאטיּפש רעד רָאנ ,ןריט עשיר

 .יסע טכַאמ ןעמ יו ,לענש ױזַא טשינ טניוועג ןעמ --

 .ןעמונעגוצ יז טָאה ןעמ זיב ,רָאדירָאק ןיא טלגָאװעגמורַא רתסא ךיז טָאה גנַאל = |

 טעילוטעג ןיוש טָאה יז ןעוו ,ןביירשסיוא סָאד טרעיודעג טָאה גנַאל ױזַא טקנופ
 ןופ סױרַא יז זיא ןילַא .לַאש ַא ןיא טליהעגנייא ,למינּפ טיור ןיילק ַא ךיז וצ
 גנילירפ טימ ריא ןופ טמעטָאעג טָאה'ס ןוא ערעטיול ַא ןוא עסייוו ַא רעױט-לָאטיּפש

 .יתישארב ןוא
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 וצ ןהרובד טקעטשעג ,עכעלקילג ַא ,דלַאב יז טָאה -- ..?ריד טלעפעג'ס --

 : -,לַאש רעד ןיא לשפנ עטיור סָאד ןגיוא יד
 ןצנַאגניא טקוקעג טשינ ןוא טרעפטנעעג תהרובד טָאה -- ...רימ טלעפעג'ס --

 יד טימ לשפנ ןטיור ךקיזָאד םעד ןופ טסואימעג ךיז טָאה יז לייוו ,דניק ןפיוא

 -  שילצעק ַא ייב יװ ,ךעלעגייא עטּפעלקרַאפ

 טכענ עבלַאה יד ןיא .זיּב .ןלימ ןוא ךעלעדניוו טימ טקעמשעג טָאה בוטש ןיא
 ןױש לָאז דניק סָאד ןטעבעג רדסכ טָאה יז .בוטש ןיא ןעוועג טשינ הרובד זיא

 ןופ טלגנירעגמורַא ,ןגױלּפעגמורַא יז זיא קידנעטש יו ,ןסקַאװרעטנוא .לסיבַא

 סָאד ןגָאוטעגרעטנוא ריא רתטא טָאה ןעמוקעגמײהַא ןיא יז ןעוו ,םירוחב עריא

 עדנָאלב ענייז ןוא ןגיוא עיורג סנימינּב טָאּה סָאװ ,טיירפעג ךיז ,םינּפ םוצ דניק

 ,טרָאװ עטשרע סָאד ,ןיוׂש טדער'ס זַא ,טלייצרעד ריא ןוא ,רָאה עכיילג-שיצָאקש

 / ."ַאטיַאט, ןעוװעג זיא טלּפַאלּפעגסױרַא טָאה סע סָאװ

 טשינ - ןפוא .םושב ןוא ןקָאל עגנַאל עריא טימ טלקָאשעגוצ טָאה הרובד
 ,דניק ַא טימ ןעיירפ ױזַא ךיז ןעק ןעמ יו ,ןייטשרַאפ טנעקעג

 טשינ ןרתסא יז טָאה ,ןעמוקעגמײהַא זיא יז תעב ,טכַאנייּב ,לָאמ ןייא רָאנ
 םעד טָאטשנָא .הברוח ַא יװ ,עקידייל א ןענַאטשעג זיא םוטש יד ןוא ,ןפָארטעג
 טעב סרתסא .סָאג ןוא טניװ טימ טקעמשעג ָאד טָאה ךעלעדניוו ןוא ךלימ ןופ חיר

 ַא ,סריא לשייק סָאד ןוא ץָאק ןטקילפענּפָארַא ןַא טימ ,ןסירעגפיוא ןענַאטשעג זיא
 ןענעז סָאװ ,רעכיב עכעלטע יד .בוטש ןטימניא טרעגלַאװעג ךיז טָאה ,סנפרָאװעצ

 רעד רעביא ןעוועג טײרּפשעצ ןוא טעייזעצ ןענעז ,עפַאש רעד ףיוא ןגעלעג קידנעטש
 .עגָאלדָאּפ רעצנַאג

 רעד ןוא דמעה ןזיולּב ןיא עטסָאבעלַאב יד טּפַאלעגנײרַא ךיז טָאה בוטש ןיא

 ּפָאק לײט ןטשרעטניה ןפיוא עקלעמרַאי ןוא סעקטַאג עזיולב יד ןיא סָאבעלַאב

 ,טריפעגקעװַא קירוצ העש רעבלַאה ַא טימ טשרע ןרתסא טָאה ןעמ זַא ,טגָאזעג ןוא
 יד טיײרדעגרפביא ,טנַאיצילַאּפ ַא טימ ןעגױשרַאּפ עכעלטע ןעוועג ָאד ןענעז סע

 ןוא ןענימינב ףיוא סנדישרַאפ ןרתסא טגערפעגסיוא ,ףיױרַא סיפ יד טימ בוטש
 .יךיז טימ ןעמונעגוצ יז

 :ארומ ןייא ןיא ןעוועג זיא עטסָאבעלַאב יד

 -- ןהרובד וצ טגָאזעג יז טָאה -- .ףןעװעג טשינ ןענעז יז סָאװ ,טוג --
 ןטימ ןעמונרַאפ ךיז טלָאװ רעוו ..ןעמונעגוצ ךיוא ןענהיא ןעמ טלָאװ טשינ זַא

 ...?עלהפוע םעניילק
 טרעּפמולעגמוא סע טָאה הרובד .ךיז ןופ דניק סָאד טכַארבעגנײרַא טָאה יז

 "ןרעװ ךיא ייג עמַאמ ַא, .טעב ןפיוא טגײלעגקעװַא ןוא ןעמונעג טנעה יד ףיוא
 ןָאטעג טכַארט ַא יז טָאה

 טָאה יז .ןָאטסױא ןעמונעג ךיז ןוא דניק ןָא ןסעגרַאפ יז טָאה רעבָא דלַאב
 ןגעקַא ןקָאל עריא טמעקעג ןוא בוטש ןיא ןכַאז יד טגיײלעגנעמַאזוצ עילָאװַאּפ

 םיצולּפ רָאנ .רעטצנעפ ןיא טרַאּפשעגָא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לגיּפש םעניילק

 יז ןעוו .ןָא ךיילג רעו יז טקוק סע ןוא ןײלַא טשינ זיא יז זַא ,טליפרעד יז טָאה

 סָאװ ןגיוא עכַאװ עסיורג רָאּפ ַא ךיז רַאפ ןעזרעד יז טָאה ,טיירדעגסיוא ךיז טָאה
 ,גנוגעװַאב עדעי ריא ,רעק ןדעי ריא ךָאנ ןקוק ,טפַאשגולק טימ יז ןטכַארטַאב
 .טכַאמ יז סָאװ
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 טָאה יז רעבָא ,ןסעגרַאפ ןירעד טלָאװעג ,דניק ןופ טיירדעגסיוא ךיז טָאה יז

 ןוא ןגיױא ענעסירעגפיוא יד ךיז ףיוא טליפעג רדסכ ,ןָאט טנעקעג טשינרָאג ןיוש

 ןעניפעג טנעקעג טשינ טרָא ןייק ךיז טָאה יז

 וצרעד ןָאטעג ךַאל ַא ןוא ןגױבעגרעבירַא ךיז ,דניק םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא הרובד
 ,רעכעה לָאמעלַא ןעגנַאגרַאפ ךיז ,טכַאלעגקירוצ טָאה דניק סָאד .ןירַא למינּפ ןיא
 טלּפַאלּפעג ןוא ןדלַאה םורַא ןעמונעגמורַא יז ךעלטנעה ענכלוּפ-ךעלקיד יד טימ
 טלָאװ סע יװ ,דייר עשירעדניק-ךעלדנעטשרַאפמוא לכעלוק םערַאװ ַא טימ ריא וצ
 ןופ ,ךעלטנעה ענכלוּפ-שירעדניק יד ןופ .ןבעג ןייטשרַאפ וצ סעּפע ןלעװ ריא
 ַא ןוא ןרָאװעג םערַאװ ןהרובד זיא ,לכעלוק ןכעלדנעטשרַאפמוא-שירעדניק םעד
 דניק סָאד ןעמונעג טָאה יז ןקַאב עריא ןדנוצעגנָא טָאה טייקטיור ענעדירפוצ
 יד וצ ,ןעלעקעב עכייוו-שירעדניק יד וצ ןקַאב עריא טקירדעגוצ ,טנעה יד ףיוא
 ...רָאה ענעדייז-שירעדניק

 ,טלּפַאלּפעג ךעליירפ ריא וצ דניק סָאד טָאה --- ...ַאמדַאמ ...ַאמ-ַאמ ---

 (1941 ,עילַארטסױא ,ןרָאבלעמ ,יזיוה עיינ סָאד, :ךוב ןופ)
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 ךעלטעלב-בוט:םוי רעוועשרַאו סעיצרּפ

 ןיא סעיצַאקילבוּפ עשידָאירעּפ ענעדישרַאפ 848 ןופ סָאװ ,טקַאפ רעד יש
 -יא חרזמ ןיא 1915 זיב 1862 ןרָאי יד ןיא ןענישרעד ןענייז סָאװ ,שידיי
 -ַאגסיוא עשיטסירָאמוה ןוא רעטעלב-יבוט-םוי 300 ךרעב ןענייז --- עֹּפָאר

 םעד ןיא ןעמונרַאפ ןבָאה ייז סָאװ טרָא ןרעדנוזַאב-רָאג םעד ןגעוו ןיוש טדער ,סעב
 ,ןבעל-סקלָאפ ןכעלטפַאשלעזעג- שידיי ןקיטלַאמעד

 ;טיבעג ןקיזָאד םעד ןופ סעגַארפ עקיטכיוו ייווצ ןרעפטנערַאפ ןווורּפ ןלעװ רימ
 עקידבוט-םוי ןוא "עכעליירפ,, ללש ַאזַא ןופ הביס יד ןעוועג זיא סָאװ ?סָאװרַאפ

 טלציוװעג ךיז ליפיוזַא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעוועג סע זיא החמש ַא רַאפ סָאװ ?סעבַאגסיוא

 ?טבוטמויעג ןוא

 -עג ךיא טלָאװ ,עקיזָאד יד ז ןכיירגרעד טלָאװעג ןבָאה סָאװ ?רעטקַארַאכ ןוא ליצ
 ?ןָאטעג סע ייז ןבָאה ױזַא יו ?רעטעלב-?סעקרעשטשַאי טימ ןכַאל,, טגָאז

 ערעיונעג ַא טרעדָאפעג ךיז טלָאװ ,לַאנרושז ןשיפַארגָאילביב ןלעיצעּפס ַא ןיא

 -ַאנַא ןרעפיט ןוא ןרעטיירב ַא ךיוא ןוא ןסנייא 300 בורק עקיזָאד יד ןופ גנוביײרשַאב
 טימ ,שובל םעד טימ ןעמענרַאפ רקיעב ךיז רימ ןלעװ ָאד ,טלַאהניא רעייז ןּופ זיל

 -ייז ןדיימסיוא ןצנַאגניא ןענעק טשינ ןלעװ רימ זַא ,ךיז טייטשרַאפ .תוינוציח רעייז

 ,"תורוש יד ןשיוצ,, ןטלַאהַאב ןעוועג זיא סָאװ סָאד ,תוימינּפ יד ,טלַאהניא רע

 -םוי עטמירַאב ענייז טימ ץרּפ ,ל .י טכַאמעג טָאה ןימ םעד ןופ ביוהנָא םעד
 ,1896:1894 ןרָאי יד ןיא סעירעס ייווצ ןיא ןענישרעד ןענייז סָאװ ,"ךעלטעלב-בוט

 ןיא ,עינרעבוג רענדָארג ,ןעטיב ןיא ןרָאװעג ןרױבעג ןזיא ןץיטשנרעב .ו יכדרמ

 "םױא עשידנוב ןיא טעברַאעגטימ ,"דנוב , םוצ ןענַאטשעגוצ טייהרעגנוי-1905 רָאי

 גנַאל ןרָאי .םעיצוטיטסניא עשירַאטעלָארּפ ײלרעלַא ןיא טלעטשעגנָא ןעוועג ,םעבַאג

 .דנַאלסור ןיא טקישרַאּפ -- המחלמ טלעוו רעטיױוצ רעד ןיא .עשרַאװ ןיא טניווועג

 קנילדנעצרָאי ַא ןוא דנַאלשטייד ןיא ןרָאי רעטעּפש ןליפ ןייק טרעקעגמוא ךיזי 6

 ןפ רעשרָאפ ."רעקעוו, ןופ רָאטקַאדער .קרָאי וינ ןיא 1962 טניז .עניטנעגרַא ןיא

 דנַא .הצ .קרעװ עקימענראפ ןופ רבחמ .עּפָארײא ברעמ ןיֹא עטכישעג רעשידיײ

 .הפוקת רעקירָאיטנזױט ַא ופ העיקש ןוא גנַאגפיוא -- "זנכשא חסונ ןעוועג זיא סָאד ,

 ןיא ןדיי ופ רבע ןטנעָאנ ןופ טיבעג ןפיוא ןטעברַא שרָאפ עקילָאצליפ עני ןופ

 "ךעלטעלב בוט-םוי, יד ןגעװו טנעמגַארפ ַא עיגָאלָאטנַא רעד ןיא רימ ןבעג עשרַאװ

 םיוב ןטגייױוצעצ ןקידרעטעּפש םעד ןופ ןעמָאז רעד ןעוועג ןענייז סָאװ ,ץרפ .ל .י ןופ

 .עסערפ רעשידיי רעוועשרַאוו רעד ןופ
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 -סױרַא טייצ וצ טייצ ןופ ןעלטיט ענעדישרַאפ טימ ,עקילָאמניײא ןעוועג ןענייז סָאד
 .טײקשידָאירעּפ-ומכ ןופ רעטקַארַאכ םעד טַאהעג ןבָאה יז רעבָא ,ןטפעה ענעבעגעג

 ןלעװ ,טליּפשעג ןבָאה "ךעלטעלב, עקיזָאד יד סָאװ ,עלָאר רעסיורג רעד בילוצ
 ןטפעה 17 ןענישרעד ןענייז לכה-ךסב ,ןטלַאהרַאפ רעגנעל לסיבַא ייז ףיוא ךיז רימ
 תליחת ,7 עטייווצ יד ןוא ןטפעה 10 עירעס עטשרע יד .י"ךעלטעלב-בוט-םוי,, יד ןופ
 טַאהעג טָאה "לטעלב , סעדעי ,64 ןיוש רעטעּפש ,ןטייז 232 טַאהעג טפעה ַא טָאה

 :"ךעלטעלב-בוט-םוי,, 17 סעצרּפ ןופ ןעמענ יד ןענייז טָא .לטיט ןקידבוט-םוי ַא

 יד רימ ןצונ ןעלטיטרעטנוא ןוא ךעלטעלב יד ןופ ןעמענ יד ןעגנערב םייב) |

 ןרעטנוא ,"לעטטאלב; ןַארַאפ םוטעמוא זיא לשמל ןצרּפ ייב .עיפַארגָאטרָא עקיטנייה

 .לגס ַא ףלַא

 -  לטעלב בוטיםוי ַא -- "חספ דובכל; .1
 ;לטעלב רמועב ג"ל ַא -- "ןגיוב ןוא לייפ רעד, 2
 יי ;לטעלב תועובש ַא -- 'סנירעה 3
 ;ומתב רשע העבש ףיוא לטעלב ַא -- ?תינעת רעד, 4

 ;ומחנ תבש ףיוא לטעלב ַא -- "טסייררט יה 5
 ;םיארונ-טימי ףיוא לטעלב ַא -- "רפוש רעד 6
 ;הבר-אנעשוה ןוא תוכוס ףיוא לטעלב ַא -- ?אנעשוה} ?
 ;הכונח דובכל לטעלב ַא -- "לטכיל סָא 8 8
 :תבש דובכל לטעלב ַא -- "סביואתנבש, 9

 {םירוּפ ףיוא לטעלב ַא -- ?שַאט-ןמח, 0
 {חסּפ דובכל לטעלב ַא -- ?ארימח לכ, 1
 ;רמועב ג"ל ףיוא לטעלב ַא -- "רמוע רעד, 2
 | ;תועובש ףיוא לטעלב ַא -- "םיווכיב, 3

 יי ;!לטעלב ַא ױזַא -- "זומת, 4
 ;םיארונ-םימי ףיוא לטעלב ַא -- "הבוט הנשל, 5

 רשע השמח; 8
 + ?תבש גנוע,,} 7

 ןענעק סָאװ ,יד .חול ןשידיי ןופ םיבוט-םוי עלַא ָאד רימ ןבָאה ןעעז רימ יו

 -ניא רעד זַא ,ןעניימ רעכיז ןלעװ "ךעלטעלב,, עקיזָאד יד ןופ טלַאהניא םעד טשינ

 םענעבעגעג םעד ןגעוו עקאט ןוא -- רעקידבוט-םוי ַא םתסה"ןמ זיא רערעייז טלַאה

 לטיט רעד .ױזַא טשינ רעּבָא זיא סע .טפעה ןופ לטיט ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,בוט-םוי

 ךעלטעלב יד ןופ ליצ רעד .טפעה ןדעי ןופ טלַאהניא םוצ טעּפעשטעגוצ םתס זיא

 ןעמ ,דיירסיוא ןַא ןעוועג ןענייז םיבוט-םוי יד ,םיבוט-םוי יד ןעוועג טשינ טייוו זיא

 .סעיצַאקילבוּפ יד ןופ ליצ ןקיטּכיר םעד טריקסָאמ ךעלּפעק עקיזָאד יד טימ טָאה

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,ןַאד זיא סע .רוזנעצ רעד "ןרַאנּפָא, ןימ א ןעוועג זיא סע

 ןעוועג טשינ ,טרפב סעבַאגסיוא עשידיי ףיוא ןוא ללכב רוזנעצ רעפרַאש רעשירַאצ

 -לעזעג-שירָארעטיל עשידָאירעּפ-טנענַאמרעּפ א ,עקידנעטש ַא ןבעגוצסיורַא ךעלגעמ

 עקידבוט-םוי עכלעזַא וצרעד ,ןעלּפעק ערעדנוזַאב יד טימ .טפירשטייצ עכעלטפַאש

 ,ליצ םעד טכיירגרעד ןעמ טָאה המודכו ?םירוכיב,, ,"אנעשוה,, ,"רפוש ,, יו ןעמענ
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 יָאד םעד רַאפ "ןלָאצ,, טזומעג עקַאט ןבָאה רעבעגסױרַא ןוא ןרָאטַאיציניא יד
 ..אמויד ינינעמ דיל ַא טימ רעדָא "לקיטרַא-טייל , ןקידבוטמוי ַא טימ לציּפש ןקיז
 "רעטנוא ערענָאיצולָאװער ןַאד ןעמונעג-ךות ןיא ,עצנַאג יד טרשכעג טָאה סָאד
 ,גנומענ

 סעצרּפ ןופ עלָאר רעד ןגעוו רוטַארעטיל עכייר-גונעג ַא ןַארַאפ ןיוש זיא סע |

 רעשידיי רעד ןופ גנורימרָאפ יד ןָא ךיז טביוה סע ןעוו ,ןרָאי ענעי ןיא ךעלטעלב
 ןופ ןזיירק עלַאקידַאר ענעי ךיז ןריּפורג "ךעלטעלב,, יד םורַא .גנוגעווַאב רעטעברַא

 -יוב ַא טליּפשעג רעטעּפש ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא ןוא ץנעגילעטניא רעשידיי רעד

 -ָאיצולָאװער ןוא רעשיטסילאיצָאס רעשידיי רענעמוקעגפיוא רעד ןיא עלָאר עקידנע
 -- רעלקפיוא ןימ ַא יו ןעוועג ןענייז ?ךעלטעלב,, יד .גנוגעווַאב רעטעברַא רערענ
 ,גנופַאש ריא ןופ סעצָארּפ ןיא גנוגעווַאב רעקיזָאד רעד רַאפ ענובירט-עדנַאגַאּפָארּפ ןוא
 טשינ ןבָאה סָאװ ,רעביירש עשידיי יד טריּפורג "ךעלטעלב,, יד םורַא ךיז ןבָאה סע
 -טימ ןטרָאד ןבָאה ןצרּפ ץוח ;םיליכשמ-"תיסור וא תירבע , יד טימ ןעוועג !םיכסמ
 .ערעדנַא ןוא רָאטקעּפס יכדרמ ,יקסניּפ דוד טעברַאעג

 רעד ףיוא טקריוװעג ךיוא טָאה סַאג רעשיסור רעד ףיוא גנוגעװַאב-טייהיירפ יד
 סָאװ טייל :הבישי ןוא טנגוי עקידנרידוטש ,ץנעגילעטניא עשידיי .הביבס רעשידיי
 "עג ?ךעלטעלב ,, יד ןיא ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד ןעוועג ןענייז "ןרָאװעג עילַאק,, ןענייז

 ךעלעטניּפ יד ןיא ןשטײטניײרַא :תורוש יד ןשיווצ ןענעייל טוװרּפעג :טשּפ טנרעל
 ָאד ,םיזמר ענעדישרַאפ ןצַאז ,עטקַאהעגרעביא רעדָא ,עטקידנערַאפ-טשינ יד ןופ
 "קַאט-ילעב יד ,םיפיקת יד ןגעק טייקנדירפוצמוא יד ןדָאלוצסיױא טכוזעג ןעמ טָאה
 לופ ןעוועג ןענייז סָאװ עלַא יד רַאפ ענובירט יד ןרָאװעג ןענייז "ךעלטעלב,, יד .סעס
 ןוא עקידחרזמ יד ןגעק ,לטעטש ןופ "ינּפ , יד ןגעק טלָאװער טימ ,טסעטָארּפ טימ

 ןופ ךשוח םירצמ םעד ףמַאק ַא ןרָאװעג טרעלקרעד זיא ָאד -- ןטכיש עקידסוחי
 | ,(רעטרעוו ערעייז) ןשוג ןשידיי

 ןוא "גולק,, רעייז ןייז ,קיטכיזרָאפ *ןעלטעלב,, יד ןיא ןביירש טזומעג ןעמ טָאה
 ןעניימ רעביירש יד סָאװ טסווועג עקַאט טָאה ןזייא ןוא רעש ךמע .ןעגנוטיידנָא טימ
 ,סלשמנ עקיטיונ יד םילשמ יד ןיא טשטיײטעגנײרַא

 -ייז סָאװ ,רעדיל יד ןרָאװעג טכעלטנפעראפ ןענייז "ךעלטעלב,, עקיזָאד יד ןיא
 -ַאמ, ןוא סעקדָאכס-רעטעברַא יד ףיוא ןרָאװעג ןעגנוזעג טיירב רָאג רעטעּפש ןענ

 "שַאט-ןמח,, םעד ןיא רימ ןעניפעג ױזַא .?סעמַאיל , ןוא "?סעשזריב,, יד ןוא "סעקוווי

 -מירוּפ א ןעמָאנ ןטיול עקַאט זיא לטעלּב סָאד ."טעבעג סָאד, דיל סעצרּפ 1895 ןופ
 רעד יוװ ,ןטרָאד זיא רַאפרעד .םירוּפ ןגעוו הרוש ןייא ןייק ןטרָאד ָאטשינ רעבָא ,סקיד
 ןוא טרימַאלקעד תליחת םלוע טָאה .ךיל עטנָאמרעד סָאד ןַארַאפ ,?לקיטרַא-טייל;

 ;ןעגנוזעג ןעמ טָאה ףעלטעטש רעטרעדנוה ןיא ןוא ןוגינ ַא טסַאפעגוצ רעטעּפש

 םלוע לש ונובר . .

 -- ןטילעג קיניײוװ ךָאנ |

 ונובר ,וטסעוװ ןעוו

 ןטישרַאפ ,םלוע לש

 ןפיט םעד ,טנורגּפָא םעד
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 רעדניק ענייד טלייט סָאװ

 ,עכַאװש ןוא עקרַאטש ףיוא

 . . . רעדניש ןוא רעמעל ףיוא

 -נוא ,עיצַאטַאולּפסקע ,טיונ -- ?ןטילעג, םעד ןיא טשטיײטעגנײרַא ןעמ טָאה

 יד ,ףיקת ,ץירּפ ,עיצקַאער רעכיז ךָאד טניימ -- !טנורגּפָאא רעד ,גנוקירדרעט

 יד .'עכַאװש, ןוא !עקרַאטש, יד וַא ,ךיז טײטשרַאפ ,רַאצ רעד ,גנושרעה-טסבלעז

 ןעמ ןעמעװ ןוא סָאװ ןרעלקרעד טפרַאדעג טשינ ןעמ טָאה 'רעדניש, ןוא !רעמעל;

 ןבָאה טנעקעג טשינ ןטלָאװ סעיצַאמַאלקָארּפ ןוא ןפורפיוא רעטנזיוט ,ןעניז ןיא טָאה

 ,םלוע לש ונובר ...םוצ אקווד ןוא "טעבעג , סעצרּפ יו הלועּפ ַאזַא

 -טכַאנ, עטנַאקַאב יד רימ ןעניפעג "ןגיוב ןוא לייפ, ןקידרמועב-ג"ל םעד ןיא

 זיב ןעגנומענרעטנוא-רעטעברַא ףיוא ןרָאװעג טריטיצער טּפָא רָאג זיא סָאװ ,"רעטכעוו

 ;רעטרעװ יד ןיא טגײלעגנײרַא ןעמ טָאה לשמנ לפיוו ,ןברוח"יצַאנ םעד

 רעייט זיא לטכענ סָאד !היחמ ַא טכַאנ ַא

 !רעייפ רַאפ ךיז טיה !רעייפ רַאפ ךיז טיה רָאנ = |

 -ָאטיינ יירד,, סעצרּפ טרָא ןטשרע ןפיוא טייג "ארימח לכ, ןקידחסּפ םעד ןיא

 -  +"ןירָאטײנ יד, דיל סָאד טסייה ןטרָאד) "סניר
 :רעפעג; ַא רַאפ קעדוצ ַא ,םריש א ןעוועג ָאד זיא טייקידבוט-םוי יד ,רָאלק

 ,טכיירגרעד ליצ םעד טָאה סָאװ ,ַאֹזַא ןעוועג זיא טלַאהניא רעד ןוא ליצ ?ןכעל

 ןבלעז ןופ ,"ךעלטעלב. ןימ םעד ןופ עירעס עטייווצ ַא ןענָאמױעד ףרַאד ןעמ |
 ,1894 רָאי ןיא רָאטקעּפס יכדרמ ןבעגעגסױרַא טָאה סע סָאװ ,רעטקַארַאכ ןוא יוב

 רעד, ,"לוק-רעדיוו רעד ,) ןעמענ ענעדישרַאפ יד טימ "ךעלטעלב ,, סרָאטקעּפס |

 ,סעצרפ יװ לּפעקרעטנוא ןקידנוּפיהל ַא טַאהעג ןבָאה ("וויטקַאּפש רעד ,, ,"ןרעטמַאל

 -עכָאװ,, עקיזָאד יד זַא תועמשמ ,לטעלּב קידעכָאװ ַא ןבעגעגנָא ןעוועג זיא םיא יינ

 "טייקידבוט-םוי, רעד ןגעק עיצַארטסנַאמעד ַא ןעוועג זיא ןרָאטקעּפס ןופ "טייקיד
 ...ןצרּפ ןופ

 לטעלב טשרע סעצרּפ ןופ (טָאלב- רעש ןפיוא) ףתוש ַא ןעוועג זיא רָאטקעּפס

 ןיא ןוא רָאטקעּפסיץרּפ :ןבעגעגנָא ןעוועג שידיי ןיא ןטרָאד זיא סע ."חסּפ דובכל,

 יד ןיא .ןרָאטקעּפס ןוא ןצרּפ ןופ ןבעגעגסױרַא ;ןַארַאפ זיא רוטַאנגיס רעשיסור רעד

 יד ןעװעג זיא סָאד ןוא טרירוגיפ טשינ רָאטקעּפס ןיוש טָאה ןטפעה עקידרעטייוו

 ,.ךעלטעלב עקידעכָאװ ,טרָאטקעּפס ,ענייז ןופ הביפ

 ער ַא ןפורעגסיורַא ןבָאה "ךעלטעלב,, עקיזָאד יד זַא ,ןגָאז ךיוא ןעמ ףרַאד

 .טשינ ייז זיא סע .ןזיירק עקידנסחיישיטַאבעלַאב ,עשיאנק-שיליכשמ יד ןיא עיצקַא
 ןענייז ייז .יקסניּפ-"ץרּפ ןופ ןָאט רעשירַאטנוב רעלַאקידַאר רעד ןצרַאה םוצ ןעוועג
 סעידָארַאּפ ןיא קידנריטימיא "ךעלטעלב בוט םוי, יד ןגעק ןטעלפמַאּפ טימ סױרַא
 (גרעבדלָאג .א םינָאדװעסּפ ןרעטנּוא) ןַאמשירפ דוד טָאה ױזַא .ןעמענ בוט םוי יד
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 ."בָאב העשת ןופ יולפ ַא,, ןוא "ןשקָאל,, :ןעלטיט יד טימ סעידָארַאּפ 2 ןבעגעגסױרַא
 ,"ףסָאיחא,, גַאלרַאפ רעװעשרַאװ ןיא סױרַא ןענייז סעיצַאקילבוּפ עדייב

 י 2 ; 1 -

 ךיוא ,ריפנײרַא ןימ ַא ןעוועג זיא ךעלטעלב בוט םוי סעצרּפ ןופ דָאירעּפ רעד

 ןופ ךשמ ןיא .ןימ םעד ףופ סעיצַאקילבוּפ רעטרעדנוה עקידרעטייוו יד רַאפ ,לעדָאמ

 עטסנדישרַאפ יד ןופ עפש ַא ןָאטעג טָאש ַא שממ ךיז טָאה ןרָאי עקידרעטעפש יד

 .סעבַאגסיױא בוט"םוי-דובכל

 1962 קרָאי וינ ,"רעפמעק ןשידיי, ןיא טעברַא ןַא ןופ טנעמגַארפ

 יי לא +
 : יי =
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 ןרעטש יד וצ
 יב 2

 ,ערטסַאילַאכ ענעגנוזעצ ,עכעליירפ ַא -- רימ ,ןעגנוי ,ריׂש
 ,געוו ןטסוװַאבמוא ןַא ןיא ןעייג יי

 ,געט עקידהרוחש-הרמ ,עפיט ןיא
 -- קערש ןופ טכענ ןיא
 טז 250/סז2 240 141

 ,ןרערט -- ןרעטש ןרעוו'ס ןוא
 ,ןרעטש -- ןרעוו ןרערט ןוא
 ,ןרעה וצ ןָא-ןבייה עביוט ןוא
 ,ןרעגַאב -- ןָא-ןבייה עטיוט ןוא
 :ןרעװו םיוקמ -- סטוג סָאדלא ןוא

 !?ןרעטש וצ טריפ סָאװ ,געוו רעד רעווש זיא'ס --
 !ןרעלק לסיב ַא רעקינייװ ,ייה

 !ןרעװַאב זדנוא טעװ ,טרעשַאב זיא'ס סָאװ

 ,ןרעמ ןוא ןרעּפכורפ ךיז'ט דיירפ יד

 רעסױרג א ,סרעטכיד עשידיי עטסטמיראב יד ןופ רענייא -- ןָאזעדָארב השמ
 ןיא -- טנגוי ןוא טייהדניק .1890 רָאי ןיא עווקסָאמ ןיא ןריובעג ,רעטסיימ-טרָאװ
 1939 זיב 1918 ןופ ;עװקסָאמ ןיא -- המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי ;שזדָאל
 ,עווקסָאמ ןיא רעדיוו -- 1956 זיב המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןרָאי ;שזדָאל ןיא
 טסוגױא -- ןברָאטשעג גנילצולפ ָאד ןוא עשרַאװ ןייק ןעמוקעו -- 1956 ןיא
 ,"זטידיי-גנוי, ןופ רָאטקַאדער עגנולמַאז רעדיל קנילדנעצ ייוצ ןופ רבחמ ,6
 ןיא טסַאג רעטבילַאב ַא טּפָא .םרעטַאעט-טסנוקניילק ןופ רעריפנָא ןוא רעדנירג
 ,רעגניז .י .י ,גרעבנירג .צ .א) *ערטסַאלַאכ, עּפורג רעוועשרַאװ יד .עשרַאװ
 א ױװ טצונעג "ןרעטש יד וצ , דיל םנַאזרעדארב טָאה (שטיווַאר .מ ,שיקרַאמ ץרפ
 ןופ *ערטסַאלַאכ, ןעמָאנ רעד טמַאטש דיל םעד ןופ .םעבַאגסױא עריא ןיא ָאטָאמ
 ןרָאי עכעלטע זױלב ךיז טָאה סָאװ ,עּפורג רעטפמעקַאב-ףרַאש ,רעשימַאניד רעד
 -עג) 1923 רָאי ןופ ווירב ַא סנַאזרעדארב השמ ןופ ,(1924-1921) ןטלַאהעגנעמַאװצ
 סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע זַא ,רָאלק זיא (יכרַא ןשירבח ַא ןיא ךיז טניפ
 רעושידיי רעד ןופ ןויצ ןטקילײהרַאפ םעד 'ץרפ-להוא , םעד טריטקעיִארּפ טָאה
 זיא עשרַאװ עקידעבעל סָאד .עשרַאװ ןיא םלוע-תיב רעשנעג ןפיוא רוטַארעטיל
 . . . ןבעל ןבילבעג זיא ץרפ-להוא םעד טימ םלוע-תיב רעד -- ןעמוקעגמוא
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 ,ןרעג ןעלמיח ןלעװ ןרעה ןוא
 ;ןרעוװש טייהיירט השודקב ןוא
 ! ןרעב ןצנַאט עלייוורעד -- ַאכדַאכ
 ט6ז 8פןסזה 20 1

 ! געוו ןטסווװַאבמוא ןיא רימ ןעייג ! ןעייג רימ
 ,געט עקידהרוחש-הרמ עפיט ןיא
 -- קערש ןופ טכענ ןיא
 ,ערטסַאילַאכ ענעגנוזעצ עכעליירפ ַא -- רימ ,ןעגנוי ,רימ

 ,1959 סערייא סָאנעוב -- ןטפירש ענעבילקעגסיוא :ךוב סענופ
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 ו ןייטשדלָאג דרַאנרעב י

 רעלדנעה-לגַײב ןוא רעקעב-לגייב

 -קעס יד .רעקעבילגייב עיצקעס ַא טריטסיזקע ךיוא טָאה ןײארַאפ-רעקעב .םיי טאמ

 זיא יז ןייארַאפ ןופ ןפמַאק ענײמעגלַא יד ןיא ןגיוצעגנײרַא ןעוועג טינ זיא עיצ ןב
 תורצ שטָאכ ,םָאנָאטױא ןצנַאגניא טעמכ ןעוועג זיא ןוא טייז ַא ןיא יו ןענַאטשעג

 יד טימ ןטקילפנָאק עקידרדסכ יד בילוצ ךסָא ריא ןופ טַאהעג ןייארַאפ רעד טָאה

 רשפא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעיירעקעב-לגייב יד ןֹופ םיטַאבעלַאב טגָאזעג סנייטשמ
 רעװעשרַאװ עטסרעמ יד ּביוא .רעטעּברַא ערעייז יװ םינויּבא ערענעלק ןייק טשינ
 ןענייז ,רעטצניפ ןוא גנע ישינעיגיחמוא ,םערָא ןעוועג ןענייז ןעיירעקעב עשידיי

 -רעלעק עניילק יד ןיא ןעיירעקעב-לגייב יד ןגעקטנַא ןצַאלַאּפ ןעוועג ץלַא ךָאנ יז
 ַאזַא ןיא ןבָאה ךעלטנייװעג .ןעיירדסיוא טנעקעג ּםיוק ךיז טָאה ןעמ וװ ,ךעלביטש

 יד ךיוא לָאמ לייט ןוא יורפ ןייז ,ןיילא *סָאבעלַאב, רעד טעברַאעג יירעקעב-לגייב
 םענעגנודעג ַא טקיטפעשַאב ךיוא ןעמ טָאה ןעיײרעקעּב לייט ַא ןיא רעבָא .רעדניק

 טימ ייס ןעגנַאגעגנָא ןענייז ןטקילפנַאק עקידרדסכ .ייווצ סנטסכעה רעדָא רעטעברַא

 ,טרעדָאפעג טָאה ןעמ עכלעוו ןופ ןוא ןיײלַא טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,םיטַאבעלַאב יד

 -פעשַאב ָאי ןבָאה עכלעו יד טימ ייס ,רעטעּברַא ןייא שטָאכ ןעמענוצ ןלָאז יז זַא

 -מוא ענייז ןרעסעבוצסיוא טגנַאלרַאפ טָאה ןעמ עכלעוו ןופ ןוא רעטעברַא ןַא טקיט

 .ןעגנוגנידַאב-סטעברַא עכעלגערטרעד

 ריא טימ טָאה ןוא עיצקעס יד טריזינַאגרָא טָאה סָאװ ,רעוט רעטסקיטכיוװ רעד

 -קַא וא עטסכעלרע ,עטסטנַאסערעטניא יד ןופ רענייא -- ןיטשדלָאג דרַאנרעב

 ןיא ץעלדעש ןיא ןרָאוװעג ןרױבעג זיא -- "דנתב , רעועשרַאװ ןופ ןרלעה עטסוויט

 ,עגרָאטַאק ףיוא) ןסיירעביא טימ -- 1949 רָאי םעד זיב 1906 רָאי ןופ ,9 רָאי

 יד יא ךױא .עשרַאװ ןיא (יױוצ רעדָא ,רָאי ַא וצ -- דַארגָארטעּפ ןיא ,ןועיק ןיא

 ןא קרָאי וינ ןייק ןעמוקעג 1946 ןיא .ָאטעג ןיא ןוא טנורגרעטנוא ןיא ,ןרָאי-ןברוח

 "ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא רָאי ףניפ; ךוב ןייז .1959 רעבמעצעד ןיא ןברָאטשעג ָאד

 ןכַארּפש ףניפ ןיא טצעזעגרעביא ךױא -- סעגַאלפױא עכעלטע ןיא ןענישרעד ןיא

 "יא ,טכע ,עשרַאוװ ולוכ זיא -- "דנוב רעוועשרַאוװ ןיא רָאי 20, תונורכז ךוב ןייז

 ָאד רימ ןטלָאװ טרָאד ןופ .טלצרָאװרַאפ קלָאפ ןכעלרע ,ןטושפ ןיא ףיט ,שיטנעט

 עשידיי רעועשרַאװו יד ןגעװ רקיע רעד ,ךעלטיּפַאק ךסַא ןעמענסיױרַא טפרַאדעג

 ,רעטָאפ רעקיטסיײג ןוא רָאטַאזינַאגרָא רעייז ןעוועג זיא דרַאנרעב סָאו ,סרעגערט

 ןשיגַארט ןוא ןשישסירעטקַארַאכ םעד טימ זױלב ןענעגונגַאב ךיז ןזומ רימ רעבָא

 .םרעלדנעה -ןסַאג לגייב יד ןגעוו לטיּפַאק
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 -עברַא רעקיניזטסוװַאב ,רעשיטַאּפמיס ַא ,"ףָאזָאליפ, לשרעה ןעוועג זיא ,טריפעגנָא
 ,ָאד .עקירעמַא ןייק קעװַא ןרָאי רעקיצנָאװצ יד ןיא ךָאנ זיא רע .טסידנוב ַא ַא ,רעט
 טגיוװ רע .טעברַא רעד ייב טנַאה ַא ןסירעגּפָא םיא ןישַאמ א טָאה ,עקירעמַא ןיא
 ,קרָאי וינ ןיא טציא

 לגייב טימ לדנַאה- ןסַאג רעד ! ,ןדיי ייב סקעבעג טבילַאב ַא ןעוועג ןענייז לגייב = |
 טנעגעג רעשידיי רעד ןיא ,ןטנווָא יד ןיא -- לעיצעּפס ,טילבעג טָאה עשרַאװ ןיא
 טימ רעפיוקרַאפ-לגיײיב יד ןעז טנעקעג ןיירַא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןעמ טָאה
 ,עסייה ,עשירפ,, ןפורעגסיוא לוק ןקידנגניז ַא טימ ןבָאה סָאװ לגייב ןשיוק עסיורג
 םורַא וליפא ."(רעסקעז ַא רַאפ ףניפ רעדָא) ,רעיירד ַא רַאפ ייווצ ,לגייב עקידעכָאק

 ערעטלע רעדָא ,רָאי 1078 םורַא ןופ רעדניק ןעז טנעקעג דךָאנ ןעמ טָאה טכַאנ ייב 1
 יד ןפיוק וצ םינוק .יד קידנפור ,רעיומ ַא ןיא טנעלעגנָא ,לגייב ןשיוק טימ ,ןעיורפ
 ,ןגער .ןיא; טלעק ןיא ךיוא ןענַאטשעג ןעמ זיא יױװַא ,"לגייב עקידעכָאק ,עסייה,

 זיב לגייב שיוק ןטימ ןעמ : זיא/ ןענַאטשעג ןוא .עכורעווַאז ַא ןיא ןוא טסָארפ ןפיוא
 םלועז רעטַאעט םייב גחנמ ַא ןעוועג זיא סע לייוו ,רַאפרעד רקיע רעד טעּפש ױזַא
 -לגייב יד ,ןטעפיוא סָאג רעד ףיוא ךיילג ייז ןוא לגייב עסייה ןפיוק'וצ ,קידנעײגמײהַא
 םיִיחַא זיא .םלועד סגנולייוורַאפ רעד זיב סַאג רעד ףיוא טרַאװעג ןבָאה .רעפיוקרַאפ
 .ןעגנַאגעג

 -רַא יִד ןוא .עטסמערָא רָאג) יד ,העפיוק- -לָגייב .עפורג עסיורג .ןייא ךָאנ ןעוועג 0
 טּפָאטשרַאפ ןבָאה ןוא ןבעלוצרעביא גָאט םעד טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,עזָאלסטעב
 ןעמ סָאװ ,רעפניפ ַא רַאפ רעדָא רעיירד ַא רַאפ לגייב עסייה עּכעלטע טימ.ןגָאמ' םעד
 ןייק ןעמוקעג ןענייז סָאװ יטיילעגנוי רעצניװָארּפ לפיוו .טצַארקעגסיױא ץעגרע סָאה
 ןייק עשרַאװ ןיא ןבָאה ןוא זָאלסטעברַא ןרָאװעג ןענייז רעדָא ,טעברַא ןּכוז עשרַאוװו
 -רעביא ןכָאה עזָאלסטעּברַא עכלעזַא לפיוו -- ,טַאהעג טשינ עטנעָאנ ןייק ןוא םייה
 זָאלג רעסייה א טימ ךיוא לָאמַא ,לגייב ענעקורט עכעלטע טימ גָאט םעד טבעלעג
 רעסעב ןעמ טָאה לנייב טימ =- ?טעפוב-סנייארַאפ ןיא טפיוקעג טָאה ןעמ סָאװ ייט
 "עג ןעוועג ןענייז ייז לייוו ,טיורב ןקורט טימ יו גָאט םעד ןּפוטשכרודַא טנעקעג
 | ,שירפ ןוא םערַאװ ןעוועג ייז ןענייז וצרעד ןוא רעקַאמש

 ןעוועג זיא סָאד -- :רעלדנעהי-לגייב עמערָא יד טָאהעג ןבָאה אנוש ןרעטיב ןייא

 לדנַאה ןסָאג ףיוא סעיסעצנָאק ןייק ךָאד ןּבָאה רעפיוקרַאפ-לגייב יד ,יײצילָאּפ יד

 עשיליופ יד ןבָאה ,(!טלעג טָאהעג ייז ןטלָאװ ןענַאװ ןופ) ןפיוקסיוא טנעקעג טשינ
 .רעלדנעה:לגייב יד טגָאלּפעג ןוא טגָאיעג תועשר רעטסערג רעד טימ ןטנַאיצילָאּפ

 -ילָאּפ ןיא טּפעלשעג םיא רע טָאה ,םענייא ַאזַא טּפַאכעג טָאה טנאיצילָאּפ ַא ןעוו

 לָאמ לייט ,לגייב שיק םעד ןעמונעגוצ םיא ןעמ טָאה טרָאד ,טאירַאסימָאק-ייצ
 -ייב יד ןכָארבעגנָא טוג ךיוא ןטלעז טשינ ןוא טכַאנ רעצנַאג ַא ףיוא טצעזעגניײרַא
 ,לגייב שיוק ןופ קזיח רעד ןעוועג זיא רקיע רעד -- ּפעלק יד יו -- ּפעלק יד .רענ
 .רעלדנעה:לגייב םנופ "לַאטיּפַאק, רעצנַאג רעד ןעוועג לָאמ לייט ךָאד זיא סָאד

 עמַאמ יד :"םעטסיס-טייקרעכיז, ענעגייא ןַא ןלעטשנייא רעלדנעה-לגייב יד ןגעלפ
 ייז) ןוז רערעגניי ַא ןענַאטשעג ןיא ריא ןבעל ,לגייב שיוק ןטימ ןענַאטשעג זיא
 לסיב ַא ןענַאטשעג זיא עטַאט רעד ןוא (לגייב יד ןפיוקרַאפ ןטימ טשיוטעג ךיז ןבָאה
 ַא טָאה .טנאיצילָאּפ ןייק טשינ טייג סע יצ ןטייז עלַא ןופ טיהעג טָאה ןוא רעטייוו
 סעמַאמ רעד ןופ לגייב שיוק םעד ןָאטעג סיר ַא ןוז רעד טָאה ,ןזיװַאב ךיז טנאיצילָאּפ
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 ןבָאה ןשטנעמ עקיטייז ךיוא .(ןפױלטנַא) "ןעיצ, ןעמונעג טָאה ןוא סױרַא טנעה

 "עג רע טָאה ,טנאיצילָאּפ ַא סנטייוו רעד ןופ ןעזעג רעצימע טָאה :ןפלָאהעג ייברעד

 נָא ןוא רעלדנעה-לגײב םלוע רעד ןוא ,"יצ ,, רעדָא "!סקעז ,סקעז, :ףור ַא ןבעג

 טָאה סע ווו ןטלַאהַאב ךיז ןוא ןפָאלעגרעדנַאנופ ךיז ןענייז רעלדנעה-ןסַאג ערעד

 ַא :ענעצס  ַאזַא ןעזעג לָאמ לייט ןעמ טָאה סַאג רעד ףיוא קידנעייג .טזָאלעג ךיז
 -צעל יד טימ סַאג ןטימ ןיא ןפיול רעלדנעה-ןסַאג ערעדנַא ןוא רעלדנעה-לגייב הנחמ
 -עדנַא רעד ןופ רעטנוא טמוק גנולצולּפ .טנַאיצילַאּפ ַא רַאפ קידנפױלטנַא ,תוחוכ עט

 ןבָאהה ןרעייפ ייוצ ןשיװצ ןעמונעג .טנַאיצילַאּפ רערעדנַא ןַא טייז רער

 ןטנַאיצילָאּפ ייווצ יד ןבָאה -- טונימ ַא ןיא .ןענירטנַא וצ וװ טַאהעג טשינ ןיוש ייז

 ןרַאוטָארט יד ףיױא םלוע רעד ןוא טאירַאסימָאק םוצ רעלדנעה-לגייב יד טריפעג

 ןעוו זַא ,ןגָאז ןעמ זומ תמאה ןעמל .עיסעצָארּפ רעד וצ טקוקעגוצ קירעיורט ךיז טָאה

 זיא רעלדנעה-לגייב ַא ןוא ,טנַאיצילָאּפ רעשיטייל ַא ןפָארטעג לָאמַא ךיז טָאה סע

 "טגנַאלרַאפ,, ױזַא לייוו ,ןריטסערַא טזומעג םיא טָאה רע ןוא ןעמוקעגרעטנוא םיא

 סָאװ "היוול, יד ןבירטרַאפ רעזייבעג ַא טימ טנאיצילָאּפ רעד טָאה ,"ץעזעג,, סָאד
 טָאה ,רעקוקוצ ןייק ןעוועג טשינ ףיוש ןענייז םורַא ןעוו ןוא ,ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא

 טָאה לגני סָאד ןוא (.ףױלטנַא) "ייקעישטוא, -- לגניי םוצ ןבעגעג גָאז ַא רע
 לדנַאה-לגייב רעד טָאה יתורצ עלַא יד ףיוא טקוקעג טשינ רעבָא ."סיפ טכַאמעג,

 ַא רעדָא הנויח ןגיוצעג םיא ןופ טָאה טײקמערָא עשידיי לסיב ןייש ַא ,"טילבעג ;

 ,הסנרּפ רערעטיב רעדנַא ןַא וצ טנידרַאפוצ לסיב

 ,1960 ,קרָאי ןינ ,"דנוב, רעוועשרַאוו ןיא רָאי 20 :ךוב ןופ
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 עט עלי 2 סע, עי

 והנבל רעד וצ עזייר ַא !עּפָארטסַאטַאק עכעלקערש .ַא ףטידנַאב טימ געיעג

 -עג טָאה רערעטלע רעד .ךעלגניי ייווצ ןגירשעג ,רָאכ ןיא ,ןעמַאזוצ ןבָאה ױזַא

 ,ןָאטעגנָא טכייל ןעגנַאגעג ןענייז יז .םערָא ןרעטנוא ןעגנוטייצ קַאּפ ַא ןטלַאה
 ,רעליימ ןוא טנעה ענעריורפעג-טיור טימ ,טלעק ןופ טעשטרָאקעג ךיז יז ןבָאה

 -מַאל יד .ןסָאג יד רעביא טריצַאּפש .ןבָאה ךעלרָאּפ .קיטכיל ןעוועג ךָאנ זיא'ס
 יװ ןענַאטשעג ןענייז  ךעלמעלפ ערָאלק ערעייז ןוא טנערבעג ןיוש ןבָאה סענרעט

 : ,טנװָא ןלעקנוט-קיטכיל ןטלַאק ןיא עדמערפ

 "עג ןייטש ייז ןענייז ףלעוועג"ןטכורפ ַא ןופ רעטצנעפ קיטכיל סיורג ַא רַאפ

 רעד וצ רעמינּפ יד טימ טסעלקעגוא ,ןגיושעג ןוא ןענַאטשעג ןענייז ייז .ןבילב
 י 2 בע א א בא | ,ביוש רעקיטכיל

 עטוג ןוא לּפע עסיורג עכלעזַא ןוא ,ןסענָא ךיז ןעמ ןעק ןעמיולפ עכלעזַא טימ

 | !סענרַאב

 ןוא ןטכורפ יד .רעביא ןגיוא יד טימ טעשטשילבעג ןוא ןענַאטשעג ענייז ייז :

 | ,גרַאװסיז

 א

 עניילק קיצרעפ ךרע ןַא ןוא סעמַארד עניילק עכעלטע ןבירשעגפיוא טָאה רע
 ןיא טָאה ןעמ טנעלַאט סעמעוװ ,טרעבליג המלש -- ןבעל ןייז ןיא ןעגנולייצרעד

 ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .טצַאשעג ךיוה רעייז ןזיירק עשירַארעטיל רעוועשרַאוװ יד
 ,קצָאװטָא ןיא רעדָא ,עשרַאו ןיא בורל טניױוועג ןוא 1885 רָאי ןיא ןימיזדַאר ןיא
 ,גנַאל-געט ..טױנ רעטספיט ןיא לָאמ עֶלַא טבעלעג ,ןעגנול עקנַארק ענייז בילוצ
 -עטיל ןיא רעדָא ,רהוז םייב לשרדמ תיב ַא ןיא רעדָא -- ןציזּפָא טנעקעג גנַאל טכענ
 ,םירבח טימ ןסעומש עשיטסימ ענדָאמ ןיא -- 13 עיקצַאמָאלט ףיוא ןייארַאּפ-ןטַאר
 סָאװ ,טרָאװ ןדעי ןיא טביולג טרעבליג זַא ,טסוועג ןבָאה -- עקיבױלג טשינ ןיילַא
 רעוועשרַאו רעד ןופ ןטלַאטשעג עטנַאסערעטניא רָאג זיב יד ןופ רענייא .טגָאז רע
 -עלק עכעלטע ןיא ןענישרעד ןענייז קרעוו סטרעבליג .טלעוו רעשירַארעטיל"שידיי
 ךלמ רבח-טנגוי ןייז טלמַאזעגפיונוצ טָאה עבַאגסױא עטסלופ יד .סעבַאגסױא ערענ

 רָאי ןיא זיא טרעבליג .1954 רָאי ןיא עדַאנַאק ןָאדנָאל ןיא (1960-1893) ןײטשפַארג

 זיא *..ןָאטעג עילוה ַא; גנולייצרעד יד .עקנילבערט ןייק ןרָאוװעג טריטרָאּפעד 2
 ,רעדניק| עשידיי רעוועשרַאוו ןופ טײקמערָא ןוא טױנ רעקיטנורגּפָא רעד ןופ דליב ַא

 יי = .זיא טשינ רעוו ױװ רעמ טנעקעג טָאה טרעבליג סָאװ
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 רעביא טגייל רע .רערעסערג רעד טגערפ -- ?ןפיוק סעּפע ןעמ טעװ רשפא -- =

 .,טלעג סָאד טלייצ ,רעטייווצ רעד ןיא ענעשעק ןייא ןֹופ

 רערענעלק רעד טגרָאז --- .!הסנרּפ ףיוא ןגרָאמ ןבָאה טשינ טעװ עמַאמ יד -- | 

 הבנגב ּפָא ןצפיז ןוא קעװַא ןעייג ייז .רעדורב םוצ עגַארפ ַא טימ ףױרַא טקוק ןוא

 ,ןטייווצ ןופ רענייא

 !הנבל רעד וצ עזייר ַא !עפָארטסַאטַאק עכעלקערש ַא ףטידנַאב טימ געיעג ַא --
 ןוא ןעמילפ טנופ טרעדנוה ןופ רעמ רשפא טָאה בלעוועג םנופ רחוס רעד --

 ?ןיינ -- ןעוועג טוג ךיוא טלָאװ ,טנופ ןייא זדנוא טיג רע ןעוו !סענרַאב ןוא לּפע

 .ןעיירש ןוא בלעוועג ןוא ןײגנײרַא רימָאל ,סָאװ וטסייוו !טשינ טיג רחוס ַא =-|
 .ןעמענ סעּפע םורַא-ןטניה ךיא לעו

 .ףגָאלש זדנוא טעוו ןעמ ןוא ןּפַאכ ךָאנ ןעק'מ .טשינ ליוו'כ -- = |

 : | | - ףריטסערַא ןעק ןעמ ,טשינרָאג זיא .ןגָאלש -- =

 רעד וצ עוייר ַא !עפָארטסַאטַאק עכעלקערש ַא ףטידנַאב טימ געיעג א = =
 !הנבל

 ייווצ ?טסנידרַאפ ןעגנערב טעוװ גָאט .רעקיטנייה רעד ליפיוו טסייוו וד -- |
 יי 0 !ןדליג

 טעוו עלעטָאמ ןֹוא ;ןעליירפ ןייז טעװ עמַאֿמ יד .ערעשטעוו ַא ןכָאק ןעמ טעוו --

 ףדער ןוא ךעלעטנעה יד טימ ךיז ןליּפש ןוא קיור ןגיל

 ,גנוטייצ ַא ןפיוק ןַאמ ַא וצ טמוק סע

 ?עמַאמ יד ,עטַאט רעד טוט סָאװ ןוא !הרבח ,טַאלב ַא טיג--

 םייב ,םייה רעד יא ןייז זומ עמַאמ יד ןוא ,ןטַאט ןייק טשינ ןיוש ןבָאה רימ --

 !דניק םעניילק

 טלעטש רע -- !זיא סָאד רַאנ ַא -- .טלכיימש ןוא ּפָא םיא טּפוטש רערעטלע רעד |

 !הסנרּפ רעד ףיוא ןענידרַאפ רימ -- טרעפטנע ןוא ךיז

 ,עבטמ ַא סױרַא טמענ רע .ּפָאק ןטימ וצ טלקָאש ןוא ייז ףיוא טקוק שטנעמ רעד
 .ןרעדנַא ןפיוא רענייא ןקוק ןוא ןעייטש ייז .קעװַא ךיג טייג ןוא ייז סע טיג

 !טשער ןייק ןעמונעג טשינ ןוא עטָאלז עבלַאה ַא ַא ןבעגעג ךָאד טָאה רע =

 -עגוצ רערענעלק רעד זיא -- !סענרַאב ןוא ןעמיולפ ןפיוק ןעמ טעװ טציא -- :

 .סופ ןייא ףיוא ןעגנורּפש

 !הנבל רעד וצ עזייר ַא !עפָארטסַאטַאק עכעלקערש ַא ףטידנַאב טימ געיעג ַא --

 | !םינּפ ךעלקערש ַא טימ ןלזג ַא ,רָאנ עז ,ָא--

 ןרעביא ןעילפ ייז יו ןוא !דרעפ ףיוא ןשטנעמ עדליוו ליפ ױזַא ,ָאד רָאנ עז --
 | ! דלעפ

 ןוא ןטַאקַאלּפ עטרילָאק- 'קימַאלפ עסיורג טימ ָאניק ַא רַאפ ןענַאטשעג ןענייז ייז

 ןיא .ןָאטרַאפ ;,טקוקעג ןוא ןענַאטשעג ןענייז ייז .טייקיטכיל רעדנעדנעלבז קישיור
 | - | .ןריּפַאּפ עטרילָאק יד ףיוא רעטרע .עלופסינמייהעג ענעי

 -עגסױרַא טָאה קינייװעניא ןופ .ןײרַא ןעייג ךעלדיימ ,ךעלגניי ןעזעג ןבָאה ייז

 | | .קיזומ ןופ רענעט עקיטפַאז ,טײקמערַאװ עקיטכיל ַא טכיוה

 '!סרעזדנוא- ךָאד- זיא עטָאלז ןבלַאה ןופ טשער :עצנַאג יד ,ןייגניירַא רימָאל --
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 רערענעלק רעד טָאה -- ףעמענ טשינרָאג ןעמ טעװ טלעג םענעי זופ ןוא --
 ,טנרָאװעג

 !ןשָארג קיצנַאװצ וצ ךָאנ טלעפיס ,ןעמענ ןזומ טעװ ןעמ --

 ַא טמירקעג רערענעלק רעד טָאה -- ..?ןָאט ןעמ טעװ סָאװ ,ייוו יוא --
 יי | | ,עסַאמירג

 . !קידנעטש ןעייג ךעלגניי ערעדנַא ,לָאמ ןייא טשינ טדַאש סע --

 -עלק רעד טָאה -- יג לָאמַא ךיוא ןעמ ףרַאד ,רעדניק ךיוא ןענייז רימ --
 ,ןזיוועגפיוא רערענ

 "ןיורב ןוא ןשינעטסיװ עקידייל טלקיוװעגפיוא ךיז ןבָאה ןגיוא ערעייז רַאפ |

 ,רעמינּפ עדליוו-םורק טימ ןשטנעמ עקיטיוה

 ןייא ןיא טקוק ןוא רע טציז ,לָאמ עטשרע סָאד ץלַא סָאד טעז רעניילק רעד

 | ;לברַא םיימ םיא טיצ רערעסערג רעד .םעטָא
 | | !ךיז ןביל ייז יו רָאנ עז --

 -עלק רעד .ןטכָאלּפעגנעמַאזוצ לֹרָאְּפ ַא טציז ייז רַאפ עייר רערעטצניפ רעד ןיא
 | !ןעז טשינ ליוװ רערענ

 !ּפָא ךימָאל -- |

 רע טמעטָא ,קיטכיל לָאמ ַא טימ טרעוו סע ןוא רעביא ךיז טסייר דליב סָאד ןעוו

 רערעסערג רעד .טציהרעד זיא םינּפ ןייז .טעברַא לקיטש רעווש ַא ןופ יוװ ,ּפָא
 | | ;םיא טגערפ

 ?טוג ןעוועג זיא'ס --

 טלַאה רע ,טייצ ןייק טשינ טָאה רע ,לייאעג ןיא רע טרעפטנע -- ,עגַארפ ַא --

 ליפ ױזַא ןופ שיורעג ַא ןוא למוטעג ַא ,לּפענ רעקיטכיל ַא ,ךיז ןקוקמורַא ןייא ןיא
 ,םיא רעטניה ןוא םיא רַאפ ,ּפעק

 ךעלעקרעקוצ ץַאט עלופ ַא טגָארט ןוא לגניי ַא טייג גנַאגּכרוד ןעגנַאל ןרעביא
 רעד טימ לגניי סָאד ,ךעלריּפַאּפ-רעבליז ןוא דלָאג ןיא טלקיוועג ,סעקדַאלַאקַאש ןוא

 .רעטנענ לָאמ עלַא טמוק ץַאט
 ?ןשָארג ןעצ ךָאנ ןעמענּפָארַא ןעמ טעװ רשפא ---

 !טסליוו וד יוװ ,סייוו ךיא ---

 -נגעלרַאפ ןיא רערעסערג רעד זיא --- ףשָארג קיסיירד ןלעפ ןיוש ךָאד טעוו---
 .ץַאט רעד ףיוא ,םורַא טרָאד ןבעווש ןוא ןצנַאלג ןגיוא סנדייב .טייה

 טיג רע ןוא ,רערענעלק רעד טסיירט -- !טוג ךיוא ױזַא זיא'ס ,טשינ גרָאז ---
 ?ףרעטצניפ ןרעוו ןיוש טעװ ןעוו -- .רעביא ץעז ןזעוורענ ַא ךיז

 ןגיוצעגייברַאפ ךיז ןכָאה ןגיוא ערעייז רַאפ .דליּב טייווצ ַא ןעגנַאגעג זיא טציא
 ענייש .ןרעמיצ עקיטכיל עטיירב ,ןעמולב ,רענטרעג .ןכַאז עדמערפ ןוא עשימייה

 ,ןשטנעמ

 טזייוו ןוא ןרענעלק םעד ןייא רערעסערג רעד טמיור !ךיז ןשוק ייז ,טסרעה =
 .ךיז ןביל ייז --- .ייז רַאפ עייר רערעטצניפ רעד ןיא טציז סָאװ ,לרָאּפ ןפיוא ןָא

 ,םערַאװ זיא'ס !טוג ױזַא םיא זיא'ס .טשינרָאג ָאד טרעה רערעגניי רעד רָאנ
 סופ ַא טימ ןטניהַא ףרָאװ ַא לָאמעלַא טיג רע !טליּפש ןעמ ןוא -- רעטצניפ זיא'ס

 ,ןגינעגרַאפ ליפוצ ןופ
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 -ומ יד ,טײרדעגּפָארַא ןעוועג לּפמעל סָאד זיא םייהַא ןעמוקעג ןענייז ייז ןעוו
 ,ריא ןבעל ןגעלעג זיא דניק סָאד .רעדיילק יד ןיא טעב ןפיוא ןגעלעג זיא רעט

 "עג ליופ ןוא טצכערקעג יז טָאה -- ?טעּפש ױזַא ןעמוקעג ץע טנעז סָאװ --

 .סױרַא ףָאלש ןופ ןגיוצ
 טלעג סָאד טגײלעגפיורַא ןוא לּפמעל סָאד טײרדעגפױרַא טָאה רערעטלע רעד

 ןיא קיטש ַא זיב ןייטש טזומעג ןעמ טָאה טזיילעג טשינ טָאה ןעמ -- שיט ןפיוא
 !ןײרַא טכַאנ רעד

 לקנוט-ךעלגנעל ַא טימ יורפ עגנוי ַא -- שיט םוצ ןעמוקעגוצ זיא רעטומ יד
 :רעדניק עריא ףיוא טקוקעג טָאה יז ,ןגיוא עליטש עסיורג ןוא טכיזעג

 טציא ךייא ךיא ,לעוו סָאװ ,ןסעגעג טשינ גָאט ןצנַאג ַא .טלַאק ךייא זיא'ס --

 | ?ןבעג
 -סיוא רערענעלק רעד גנולצולּפ טָאה -- !טלַאק טשינ זדנוא זיא'ס ,ישעמַאמ --

 .שיט ןופ לקניוו ַא ייב קידנעייטש ,ןפורעג

 ,לביטש ןרעביא םורַא ךיז טקוק ,ָאד רע טייטש ןעמוקעגניײרַא ןענייז ייז טניז

 ןעזעג רע טָאה טרָאד -- טעשטרָאקעגנייא זיא לצרעה גנוי ןייז ןוא ,ןעמַאמ ןייז ףיוא
 !תורצ ןוא טפַאשגנע רע טעז ָאד ,טלעוו עקיטכיל עסיורג יד

 סָאד -- .ןייועג םעד טקיטשרַאפ רעטומ יד טָאה -- !רעדניק ערעייט עניימ --
 ,טלעג ןפיוא טקוקעג דמערפ יז טָאה -- !וצ ןיוש זיא לבלעוועג

 ןגיל א ןפרָאװעגסױרַא רערעטלע רעד טָאה !סַאג ןיא ןסעגעג ןבָאה רימ --
 -עג ןוא טעב ןפיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,דניק םוצ טקוקעג טָאה רערענעלק רעד

 ,םיא ךיז טָאה טכַאדעג ןוא ,למינּפ עכיילב-קיכעלייק סָאד ןעזעג טָאה רע .,ןפָאלש
 -עלַא יװ ,ןעגנַאגעגוצ טשינ זיא רע .לקעב ןפיוא ןבילברַאפ זיא רערט עליטש ַא זַא

 .לרעדירב ןיילק ןייז רַאפ קידלוש טליפעג טנייה ךיז טָאה רע ,לָאמ

 ןוא טדערעג ,ןטלָאשעג סע טָאה רעטומ יד .טנייװעג דניק סָאד טָאה טכַאנייב
 ,ייו ריא טוט ץרַאה סָאד זַא ,רעטצניפ רעד ןיא ןצימיא ייב ךיז ןטעבעג

 טנעקעג טשינ ןוא רעגעלעג ןפיוא טיירדעג ךיז ןבָאה ךעלרעדירב ייווצ יד
 -עג ךיז ןוא טגָאזעגוצ ,טדערעג ךיז ןשיוװצ ליטש ןבָאה ייז .רעגנוה ןופ ןפָאלשנייא
 .ןייג טשינ ָאניק ןיא ייז ןלעוװ רעמ זַא ,ןריוווש

 ,1954 ,עדַאנַאק ןָאדנָאל -- סעמַארד ןוא ןעגנולייצרעד :ךוב ןופ
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 עט טל טל :

 ץירָאטַאנאס-םעדעמ יד

 -עג ךיז ןבָאה רעיוט ןוא ריט ןעוו 1926 רַאונַאי ןט-18 םעד ןָא ךיז טביוה

 - ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןופ רעדניק 14 ןופ עּפורג רעטשרע רעד ראפ טנפע

 -עברא ןוא ןלוש-אשיצ,, יד ןיא טיירגעג גנאל ךיז ןעמ טָאה גָאט םעד וצ .עשראוו ןיא

 עלַא רַאפ בוט-םוי רעתמא רעבָא רעליטש ַא ןעוועג זיא גָאט רעד ןוא .,ןזיירק-רעט

 ןזעוו-לוש ןכעלטלעוו-שידיי ןופ רערעל ןוא ןרעטלע יד רַאפ סרעדנוזַאב ןוא דניירפ

 טלַאטשנַא-לייה סלַא ןרָאװעג טכַארטרַאפ הליחתכל זיא עירָאטַאנַאס-םעדעמ יד
 ןוא תעב זיא רעדניק עכלעזַא לָאצ יד .זָאלוקרעבוט ןופ עטָארדַאב רעדניק רַאפ

 -ַאד ןעועג טשינ ןוא ,סיורג רעיוהעגמוא ןעוועג המלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 יד טָא .רעדניק עשידיי רַאפ טלַאטשנַא-לייה רעקיצנייא:ןייא ןייק ןליוּפ ןיא טסלָאמ

 ןייק טשינ ןוא ןרעטלע ערעייז רַאפ גרָאז עטסערג יד ןעוועג ןענייז רעדניק עקנַארק

 -קָאד ,רערעל יד רַאּפ סרעדנוזַאב ,דניק ןשידיי ןופ דניירפ יד רַאפ גרָאז ערענעלק

 רעדניק יד טנרעלעג ךיז ןבָאה סע וװ ,ןלוש עכעלטלעוו-שידיי ןופ רעוט ןוא םיריוט
 -רעבוט ןופ דשח ןטסדנימ םייב :טיונ ןוא טייקמערָא רעשידיי רעטסערג רעד ןופ
 ןרַאפ טיײטַאב טּפָא ץנַאג טָאה סָאד ןוא ,לוש יד ןזָאלרַאפ טזומעג דניק ַאזַא טָאה זָאלוק

 ןיא ךָאד זיא לוש יד .גנַאגרעטנוא ןקידכעלעמַאּפ ַא ףיוא לייטרוא ןַא טשינ ריש דניק

 עשרַאו ייב ןישעזדעימ ןיא עירָאטַאנַאס-םעדעמ רעד ןופ עטכישעג-סנבעל ר

 עטיל רעד ןיא ,ןאימגניל לטעטש ַא ןיא ןרָאװעג ןרױבעג זיא יקסניליג המלש

 ַא .טעטיזרעווינוא ןוא סעיזַאנמיג ,תובישי ,םירדח ןיא טנרעלעג .1888 רָאי ןיא
 .תוחילש רעד טָא טימ טליפעגסיא ןבעל ץנַאג ןייז .גָאגַאדעּפ רעטשטנעבעג-טָאג
 -לוש עשידיי-שידיי עכעלטלעוו עלַא ןיא טקילײטַאבטימ .עשרַאוו ןיא 1910 רָאי ןופ
 ןַא ,טַארטַאטש רעוועשרַאוװ ןיא ןַאמטַאר לָאמּוצ .סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןטקעיארּפ
 ,רעכיבנרעל עשידיי ןופ רבחמ .הליהק רעוועשרַאװ רעד ןיא סנרפ לָאמ שרעדנַא
 ןופ ,עשינעיגיה-שיגָאגַאדעּפ עשידיי יד ןופ ןיורק יד זַא .עשיטַאמעטַאמ רקיע רעד
 ןיא טרעוװ ,"עירָאטאנאס םעדעמ ,, יד ,ןטלַאטשנַא ,עטרעדנוװַאב עּפָארײא ץנַאג
 רָאי םעד ,1939 רָאי םעד זיב רעריפנָא ריא יקסניליג טרעוװ -- טעדנירגעג 6
 1941 רָאי ןיא יקסניליג זיא ןַאּפַאי ,ענליוו ךרוד .הפוקת יצַאנ רעד ןיא ףוס ריא ןופ
 רענײמעגלַא רעד ןופ רַאטערקעס-וויטוקעזקע ןעוועג ָאד .קרָאי וינ ןייק ןעמוקעגנָא
 -גַארּפ ַא ָאד ןעגנערב רימ .1961 רעבמעטּפעס ןברָאטשעג .שידיי ןיא עידעּפָאלקיצנע
 רענייא ןופ גנובײײרשַאב רעוויטַאטירָאטױא ןוא רעשיטנעטיוא ס'יקסניליג ןופ טנעמ
 .סעיצוטיטסניא רעוועשרַאוו עכעלטלעוו שידיי עשיטסילַאעדיא ןוא עלַאעדיא יד ןופ
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 ;דניק ןרַאפ םייה ַא ךיוא רָאנ טלַאטשנַא-ןרעל ַא זיולב טשינ ןעוועג דָאירעּפ םענעי

 ,המשנ ןוא ףוג ןייז רַאפ טגרָאזעג ןוא טדײלקַאב ,טזײּפשַאב םיא טָאה סָאװ ,םייה ַא

 "ָאק -רעמוז ַא ףיױא רעדניק יד ןעמענסױרַא םייב עגַאל יד ןעוועג זיא רעגרע ךָאנ

 ,רעדניק יד אקווד ןוא .רעגנערטש ךָאנ ןייז טזומעג םיריוטקָאד יד ןבָאה ָאד.עינָאל

 "עג טשינ ריא ןופ ןבָאה ,עינָאלָאק רעד ןיא טקיטיונעג ןטסרעממַא ךיז ןבָאה סָאװ
 ,ןסינעג טנָאק

 -ניק יד טָא ןפלעה וצ יו ןעלטימ ןוא ןגעוו ןכוז ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןעמ

 -אד יד) טעטימָאק-לוש ןַאמכייר-ןָאזעניד-םעדעמ רעד טָאה 1921 ןיא זיב -- רעד
 סלּפיּפ, ןופ ףליה רעד טימ (ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןופ גנוריפנָא עקידסלָאמ

 עלעיצעפס ַא ,עשרַאװ רעטניה קצָאװטָא ןיא טעדנירגעג "?טניָאשזד , ןופ ןוא "ףילער
 -רַאפ עטלייטעגסיוא לעיצעּפס יד .זָאלוקרעבוט ןופ עטָארדַאב רעדניק רַאפ עינָאלָאק
 ,קורק .א ןירָאטקָאד ,רעלעה-עדיורב אנא ןירָאטקָאד) עינָאלָאק רעד רַאפ גנוטלַאװ

 טַאהעג טָאה (יקסניליג .ש ןוא טַאטשנעזיײיא .ב רָאטקָאד ,ןָאסמַארבַא .ש ,רעיימ דוד
 בילוצ רעבָא ,טלַאטשנַא ןטנענַאמרעּפ ַא ןיא עינָאלָאק יד ןעלדנַאורַאפ וצ העדב

 רעבלעז רעד בילוצ .ןריזילַאער טזָאלעג טשינ סָאד ךיז טָאה ןעלטימ ןיא לגנַאמ

 טומעג ןילַאּכימ ןיא עינָאלָאק ַאזַא ןופ ווורּפ ןקידרעטעּפש ַא ךיוא ןעמ טָאה הביס

 רימידַאלװ דניק ןשידיי ןופ דניירפ רעסיורג .רעד ןעוו ,1922 ףוס טשרע .ןבעגפיוא
 -טע קעווצ םעד ףיוא ןּפאשעג טָאהעג טָאה (עקירעמַא ןיא טסלָאמַאד ןיוש) םעדעמ

 ,טנגעג רעקידלַאװ ַא ןיא ןעיוב ןטָארטעגוצ "אשיצ , יד זיא ,רַאלָאד טנזיוט עכעל

 -רעבוט ןופ עטָארדַאב רעדניק רַאפ עירָאטַאנַאס ַא ,עשרַאװ ןבעל ןישעזדעימ ןיא
 -יא ןעמונעג רעדיוו ןעלטימ ערעגָאמ ןוא עניילק יד בילוצ טָאה ןעיוב סָאד .זָאלוק

 -לייה ַא ןגעו םולח רעד זיא 1926 רַאונַאי ןט-18 םעד טשרע ןוא רָאי יירד רעב
 סיורג רָאג ןופ טקַאפ א ,טקַאֿפ א ןרָאװעג רעדניק עכעלקילגמוא יד רַאפ טלַאטשנַא
 ,ןלױּפ ןיא ןבעל ןשידיי ןיא גנוטײדַאב

8 * 8 

 טּפָארייא ןיא ךיוא יוװ ןלױּפ ןיא ןרָאװעג טנַאקַאב זיא עירָאטַאנַאס-םעדעמ יד

 -עיצרעדילייה סלַא -- ךעלכעזטּפיוה ןוא -- רָאנ טלַאטשנַא-לייה סלַא זיולב טשינ

 ןײװּרעכעלריטַאנ זיא רעטקַארַאכ רעשירעיצרעד רעד .עיצוטיטסניא רעדניק עשיר
 .עינָאלָאק רעמוז רעד ןופ ןוא לוש-"אשיצ,, רעד ןופ ןרָאװעג ןגָארטעגרעכיא רעהַא

 עירָאטַאנַאס -םעדעמ יד .ןרָאװעג טרעטיירבעגסיוא ןוא טפיטרַאפ רעבָא רע זיא ָאד

 "וש יד ןופ רעביירש םעד) רערעל ַא ךרוד ןרָאװעג טריפעגנָא ןוא טריזינַאגרָא זיא
 -ָאק םיריוטקָאד רעד טימ טעברַאנעמַאװצ רעטסגנע רעד ןיא טָאה רעכלעוו ,(תור

 (קורק .א ,שטיווָאכמיס .ט ,םיובנעטכיל-לעגָאפליּפש .נ ,רעלעה עדיורב אנא) עיסימ
 טשינ לָאז טלַאטשנַא ןיא וזַא ,ױזַא םישזער ןשיניצידעמ ןקיטיונ םעד טלעטשעגנייא

 : ,טסײג-לָאטיּפש ןייק ןשרעה

 טשינ ןעק ןעמ .רעשירעיצרעד ַא ןעוועג ָאד זיא דניק םוצ גנַאגוצ רעצנַאג רעד

 ןעמ ףרַאד ,ףוג םעד ןלייה ןעמ ליוו .המשנ רעד ןופ ףוג םעד דניק םייב ןלײטּפָא

 ץוח ןעמ ףרַאד המשנ יד ןוא ףוג םעד ןלייה וצ ףיוא ןוא .המשנ יד ןלייה קיטייצנייא

 ,דניק ןרַאפ שינעדנעטשרַאפ ןוא עביל ךס ַא רָאג ןגָאמרַאפ סעיצַאקיפילַאװק ערעדנַא

 עכלעזַא ןבעגעג טייצ רעד טימ טָאה דניק םוצ גנַאגוצ רעשירעיצרעד-לייה רעד טָא
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 ןסקָאװעג זיא טלַאטשנַא ןופ טעטירַאלוּפָאּפ יד זַא ,ןטַאטלוזער עקידנלעטשנדירפוצ

 ענעשָאלעגסיא ,עקיטעמוא טימ ןעמוק רעהַא ןגעלפ רעדניק יד .גָאט וצ גָאט ןופ

 ָאד ךיז ייז ןגעלפ טייצ רעצרוק ַא ןיא רָאג ןוא ,רעמינּפ עזָאלטולב טימ ןוא ןגיוא

 ןעגנַאגעג זיא עירָאטַאנַאס רעד ןופ םור רעד .קיטסיײג ןוא שיזיפ ןעילברעדנַאנַאפ
 -ידיי רעטנזיוט ,רערעל וצ רערעל ןופ ןוא ןעמַאמ וצ ןעמַאמ ןופ ,דניק וצ דניק ןופ
 ןגירקנײרַא ןגעוו טמולחעג ןבָאה ןלױּפ ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש ןופ רעדניק עש

 רעדניק עטנוזעג ךיוא ."רעדניק רַאפ ןדע-ןג,, םעד ןיא ,עירָאטַאנַאס-םעדעמ ןיא ךיז

 -יירש םייב ןגערפ ןגעלפ רעדניק .עירָאטַאנַאס:םעדעמ רעד ןגעוו טמיורטעג ןבָאה

 עטנוזעג רַאפ עירָאטַאנַאס ַא ןעיובפיוא ןיוש ןעמ טעװ ןעוו, :תורוש יד ןופ רעב
 "?רעדניק

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןליוּפ ןיא רעדניק לָאצ רעסיורג רעד וצ שינעטלעהרַאפ ןיא
 רעייז ןעוועג עירָאטאנאס ןיא רעטרע לָאצ יד זיא ,ןטלַאטשנַא-לייה ןיא טקיטיונעג

 ןיא 140 זיב ןעגנַאגרעד ןרָאי עטצעל יד ןיא לָאצ יד זיא ביֹוהנָא ןיא 70 ןופ ,ןיילק

 ןיוש ןבָאה סָאװ ,רעדניק .םישדח רעמוז יד ןיא -- 350 וצ ןוא םישדח-רעטניוו יד

 ןוא םישדח טרַאװעג ןבָאה ,עירָאטַאנַאס ןיא ןרעוו וצ ןעמונעגנָא קילג סָאד טָאהעג

 ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה עירָאטַאנַאס יד ,ץַאלּפ ןעיירפ ַא ףיוא רָאי ַא וליפא לָאמַא

 -טימ ןיא לגנַאמ ןקידנעטש ןֿבילוצ רעבָא ,ךיז ןעיוברעדנַאנאפ ןייא ןיא ןוא ןסקַאוװ

 ייווַצ ןופ ןעגנערּברַאפ ָאד ןגעלפ רעדניק .ןעלעמַאּפ רָאג ןעגנַאגעגוצ טָאד זיא ןעל
 -ןיק לָאצ עסיורג ַא .רעמ ןוא רָאי ַא -- ןלַאפ ענלעצנייא ןיא ןוא םישדח סקעז זיב

 -ףַאפ סָאד ,לָאמ ןטפניפ םוצ וליפא ןוא ןטירד ,ןטייווצ םוצ ןעמוק רעהַא ןגעלפ רעד

 טָא .טּכַאמעג טנוזעג ןצנַאג ןיא ןוא ןטלַאהעגפיוא ייז טָאה עירָאטַאנַאס ןיא ןעגנערב
 קידנעטש ןענייז ,ןפורעג ךעלנייוועג ייז טָאה ןעמ יװ ,"ןטסירָאטַאנַאס עטלַא , יד

 -נַא ןיא ןבעל ןצנַאג ןופ ןוא גנוטלָאװרַאפ-טסבלעז רעד ןופ ןייב-ןקור רעד ןעוועג
 רעטנוא רעטעּפש ןענייז ,עכעלטנגוי -- רעסעב רעדָא ,רעדניק יד טָא ןוא ,טלַאטש

 ,עירָאטַאנַאס'םעדעמ ןיא ןבעל םענופ דוסי רעד ןעוועג זיא דניק םוצ עביל
 ,רערעל ןדעי רַאפ טָאבעג רעשיגָאגַאדעּפ רעטסכעה רעד ןעוועג זיא דניק םוצ עביל
 -כעט ןוא טנירָאטינאס ,רערעל ,םיריױטקָאד .רעטעברַאטימ ןוא רעיצרעד ןדעי רַאּפ

 עביל סיורג טימ רוטַאנ רעד ןופ ןקנָאשַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעטעברַאטימ עשינ

 טָאהעג ןבָאה םַאנסיױא ןָא עלַא .טלַאטשנַא םוצ ןגיוצעג ןיילַא ךיז ןבָאה ,דניק םוצ

 ןייז ןופ ןסינעג רעמ סָאװ לָאז דניק סָאד זַא ,ןעגנוגנידַאב ןפַאש :ליצ ןייא ךיז רָאפ
 יד ןוא דיירפ יד ןעוועג זיא דניק םענופ האנה יד ןוא דיירפ .יד .עירָאטַאנַאס ןִיא ןייז

 ,לָאנָאסרעּפ ןופ רעטעברַאטימ ןדעי ןופ ןוא רָאטקָאד םענופ ,רערעל םענופ האנה

 -רעד יד ןופ ןדעי רַאפ בוטיםוי רעטסערג רעד ןעוועג זיא דניק ןרַאפ בוטיםוי ַא

 "נא ןצנַאג םענופ גלָאפרעד רעד ןעוועג זיא דיחי ַא ןופ גלָאפרעד רעדעי .ענעסקַאװ
 ,ץלא ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא טלַאטשנַא ןייז וצ ןוא דניק םוצ עביל טימ ,טלַאטש

 דוסי רעד ןעוועג זיא עביל יד טָא ןוא ,םיא טימ גנורירַאב ןיא ןעמוקעג רָאנ זיא סָאװ

 ןפיוא ןעגנוכיירגרעד עלַא ןופ ןוא טייקשירעפעש רעסיורג רעד ןופ דוס רעד ןוא
 .טיבעג ןשירעיצרעד:-שיגָאגַאדעּפ

6 +  + 

 יז ןעיצרעד וצ ןפוא רעטסעב רעד זיא רעדניק יד ןופ גנוטלַאװרַאפ-סבלעז יד
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 -מָאק ןיא .טײקכעלטּפַאשלעזעג ןוא טײקכעלטרָאװטנַארַאפ וצ ,טייקידנעטשבלעז וצ

 ַא ןבָאה סָאװ ,םינינע עלַא ןיײרַא ןעייג גנוטלַאװרַאפ טסבלעז רעד ןופ ץנעטעּפ

 ןרעװ סָאװ ,סעיצקנופ לָאצ ַא ןוא עירָאטַאנַאס ןיא רעדניק יד ןופ ןבעל םוצ תוכייש

 -לַאװרַאפ-טסבלעז רעד ןופ ץנַאטסניא עטסכעה יד .רעדניק יד ךרוד טריפעגסיוא

 רעדניק טלַא ךיז ןקילײטַאב סע רעכלעוו ןיא ,גנולמַאזרַאפ ענײמעגלַא יד זיא גנוט

 טלייט ןוא טַאר-רעדניק םעד טלייוו גנולמַאזרַאפ יד .(רָאי 8 זיב) עניילק רָאג יד ץוח

 ןרעװ רעעזפיוא לייט .ןטמַא ענעדיײשרַאפ ןוא סעיסימָאק ,רעעזפיוא ךיז ןופ סיוא

 עקידשדוח ָאד ךיוא ןענייז סע ,ןכָאװ ייווצ ףיוא ערעדנַא ,ךָאװ ןייא ףיוא טלייוועג

 ,(.א.א עיסימָאק-סגנולייוורַאפ ,עיצקַאדער ,וויטַארעּפָאָאק ,עיסימָאק-קעטָאילביב) ןטמַא

8 4 5 

 ןוא רָאטקָאד ןטימ ,רערעל ןטימ ןעמַאזוצ ןעמ טָאה ךַארּפש ןופ טיבעג ןפיוא

 רעטרעוװו עיינ ןפַאש וצ ןוא ענַאנַארַאפ-ןיוש ןעניפעגוצסיוא טכוזעג רענטרעג ןטימ

 וצ טַאהעג טשינ עירָאטַאנַאס רעד זיב טָאה ןעמ עכלעוו טימ ,ןכַאז רָאפ ןעמענ--

 טנעװ יד ףיוא ןעמענ עשילױּפ טצונַאב רעירפ טָאה ןעמ עכלעוו רַאפ רעדָא ןָאט

 -ייֵל טנָאקעג ןטפירשפיוא עשיליוּפ ןופ טייז רעד ייב ןעמ טָאה ייזומ ןשיגָאלָאיב ןיא

 ןענייז סָאװ ןטקעסניא) ךעלעגייווצ עקידנרעדנַאװ :ןעמענ עשידיי עכלעזַא ןענע
 -שפ ,סייוו:לדייא ,סופטּכַא ,סנרעטש-םי ,ךעלעביל-רעסַאװ ,(ןעלעגייווצ וצ ךעלנע

 יד רַאפ ןעמענוצ ענעגנולעג רעייז טכַארטעגוצ ןבָאה רעדניק יד .דנַא .א זָארגרעד

 -געט רעד ןופ ןטנעדנַאּפסערָאק יד :ןטמַא-עירָאטַאנַאס ענעדישרַאפ ןופ רעריפסיוא

 -יילב -ץיּפש ,רעיוא-ףרַאש :ןסייהעג ןבָאה ,לשמל ,"ָאידַאר רעזדנוא,, גנוטייצ רעכעל

 טַאהעג ןבָאה עירָאטַאנַאס ןיא סעעלַא ןוא ןסַאג יד .עכעלנע ןוא רעּפַאכ"טפול ,רע

 ,לקניוו:רעדיולּפ ,(ןסיורד ןיא טרא-סע) טיטעּפַא ןטוג ןופ ץַאלּפ :ןעמענ עכלעזַא

 -ּפַא ןגעלפ רעדניק יד ווװ) עעלַא-טּפַאשקנעב ,לקניוו רענעסעגרַאפ ,לסעג-טפַאשרבח

 -ןלעג ףיוא ןסרוקנָאק טנדרָאעגנייא ןעמ טָאה טּפָא .(טסעג-ןרעטלע ערעייז ןטרַאװ
 ,טעברַא ןופ ןטיבעג ענעדיישרַאפ רַאפ ןעמענ ענעג

 .} .ג .

 -ןיק עקידנעקנעד-שרעדנַא וצ ץנַארעלָאט עלופ טשרעהעג טָאה עירָאטַאנַאס ןיא
 ןגעלפ עטצעל יד .םירבח עטמיטשעגיזעיגילער ענלעצנייא יד וצ סרעדנוזַאב ןוא רעד

 ןלייטרַאפ םייב .יירפ קידנעטשלופ ךיז ןליפ עירָאטַאנַאס ןיא ןייז געט עכעלטע ךָאנ
 עסיוועג ןָאט ןפרַאד טשינ ןלָאז עמורפ יד זַא ,טגרָאזעג קידנעטש ןעמ טָאה ןטמַא
 -עג ןבָאה ךעלגניי עמורפ יד ןעוו סנגרָאמירפ יד ןיא טשינ ןוא תבש םוא ןטעברַא
 ךיז עמורפ יד ןבָאה טייהיירפ ןוא ץנַארעלָאט רעד טָא קנַאדַא .ןענעוַאד טפרַאד
 .רעדניק עקירעביא יד טימ טרילימיסַא לענש

 ,1954-1952 ,קרָאי ןינ ,"ךוב-רוכזי-רערעל, ןופ טנעמגַארפ
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 ןייטשטַאל ;ג בקעי :

 יי

 ןילבול ןייק געוו ןפיוא --- עשרַאװ ןיא
 קב 2

 ענעפָאלשרַאפ טימ גוצ םעד ןטיײלגַאב םירעיוּפ ,סעּפולַאכ ענעלַאפעגניײא-בלַא

 טימ סעקטָאבעקטַאמ יו ןעייטש סעטרעיופ עסעװרָאב .ןגיוא עקירעיורט ןוא
 ,טלטעבעג ןוא ייז טימ ןענַאטשעג ןטלָאװ ייז יו ,סמערָא יד ןיא רעדניק

 יד זדנוא ייב וצ שטָאכ טמענ ,טַאנ :ןגיוא ערעזדנוא וצ ןביוהעג ייז ןטלָאװ ייז יו
 סמערָא יד ןיא טמיילעג ןגיל רעדניק יד .טסַאל רעזדנוא רעטכייל טכַאמ ,רעדניק

 ןגיוא יד .םירעיוּפ עטלַא יד יװ ןגיוא עקירעיורט עכלעזַא ןבָאה ןוא סעמַאמ יד ןופ

 -ופיױלטנַא יד !טיורב ןטיײלגַאב ןגיוא יד .רעלענש ןפיולטנַא רעדער יד .,ןעלטעב

 ןסעגרַאפ וצ רעווש !טיורב !טיורב !טיורב :ןּפַאלק וצ ןטלָאשרַאפ ןרעוו רעדער עקיד
 ,ןגיוא עכלעזַא

 .עשרַאװ -- טרָאװ ךעלביולגמוא ןַא ןוא עשזַאס ,ךיור ,סנעמיוק ערעטצניפ

 ,1924 --- עשרַאװ

 טָאה לדרעפ עטנייבעגסיוא סָאד ןוא ןצייל יד ןָאטעג יצ ַא טָאה שזַאקשזָארד רעד

 ךָאנ ןענייז ןסָאג רעװעשרַאװ יד .עקשזָארד רעקידנקצעה רעד טימ טצנַאטעגקעװַא
 -רעדניא ןַא רַאפ סייה ךעלנייוועגמוא ,סייה ןעוועג זיא סע ,ןפָאלשרַאפ-בלַאה ןגעלעג/

 -רָאקעגנעמַאזוצ ךימ טָאה גוצ ןפיוא תעל תעמ ןבלַאהטרעדנַא ןופ טייקדימ יד ,ירפ

 -רוטַארעטיל ,טסיעסע ,טסינַאמָאר ,רעלייצרעד ,רעטכיד -- ןײטשטַאלג בקעי

 -ט רעכעלטפַאשלעזעג ,רָאטקַאדער ,רָאטקעל ,טסילַאנרושז ,טסיצילבופ ,רעקיטירק

 רעזשעידיי רעד ןיא תומכ ןיא עטסרַאבטכורפ ןוא תוכיא ףיא עטסערג יד ןופ -- רע

 -דנעצ ייוצ ןופ רבחמ .1896 רָאי ןיא ןילבול ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ,רוטַארעטיל

 עטזערע סָאד רָאי 13 ענייז וצ .קיטירק-רוטַארעטיל ,ןעגנולייצרעד ,רעדיל דנעב קניל

 ,סרעביירש עטמירַאב עקיטרָאד יד טימ ךיז טנעקַאב ,עשרַאוו ןיא טכַארברַאפ רָאמ

 ךָאנ דלַאב ,עקירעמַא יא טשרע טריטויבעד רעבָא ,םירוכב ענייז טימ ןעמונעגסיוא

 ןרָאי ענייז עלַא רעבָא ,טַאקָאװדַא ףיוא טרידומשסיוא .1914 רָאי ןיא ןעמוקנָא ןיד

 ןוא ךיל ןיא סרעפַאש עטסלעניגירָא יד ןופ רענייא .ןביירוש טימ רָאנ ןעמונרַאפ ךיז

 עסרַאוו ןיא טכַארברַאפ ,םייה ןייז טכוזַאב רע טָאה 1934 רָאי ןיא .שידיי ןיא עזָארפ

 שעַאי ןעוו :רעכיב-עזָארּפ יױוצ ןצ טריריפסניא םיא טָאה עזייר יד .טייצ עצרוק ַא

 רימ ןעמענ רעכיב ייױוצ יד ןופ ןטשרע םעד ןופ .ןעמוקעג זיא שַאי ןעוו ןרָאפעג זיא

 םוצ טמוק ייז ןיא .עיגָאלָאטנַא רעד ןיא ןעגנערב רימ סָאװ ,טנעמגַארפ יד סױרַא

 רעטסערג רעד ןופ טייקידשואי עצנַאג יד קורדסיױא ןשירעלטסניק-ךיוה ,ןרעטיב

 .תועוער ןופ םוהת ןיא ןרעוו ןסױטשעגניירא ריא ברע עּפָאריײא ןיא הליהק רעשידיי
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 רעד ןופ ענייא טלקיוװעג ןוא טליישעג ךיז ןבָאה ןסַאג יד .קעּפעג ןיימ ןבעל טעשט
 ךיא ןוא רעווש ןעוועג זיא ּפָאק רעד .טייקדמערפ רעקידריווקרעמ ַא טימ רערעדנַא
 ךיא יו ןעוועג זיא סע ,טרעטנימעג םיא טלָאװ ךיא יוװ ,ךיוה ןסירעג אקווד םיא בָאה
 -ָאמ ןקיטציא םעד ףיוא קידנטרַאװ טרעטַאמעגסיוא ךיז רָאי קיצנָאװצ עצנַאג טלָאװ

 ןבעג וצ םיא דימ וצ ךיא ןיב ,ָאד ןיוש זיא טנעמָאמ רעד זַא ,טציא ןוא טנעמ
 ,םכילע םולש

 סָאד .ןבעגעגּפָא טשינ םולש ןייק ךָאנ רימ טָאה עשרַאו עקידנגרָאמירפ יד

 ןטייה ןיימ בָאה ךיא ,ןפָאלשרַאפ ןגעלעג ץלַא ךָאנ זיא טָאטש רעד ןופ עכעלמיטנגייא

 -רעד ןיימ ןופ טָאטש יד ,םולח ןיימ ןופ טָאטש יד ,ןילבול רַאפ ןטלַאהַאב רעמכאי
 עדיב יד ןשיװצ ןטלַאהַאבסױא קידנעטש ךיז טָאה סָאװ ,טייקשידיי רענעקָארש

 .עשילױטַאק ןוא עשיסור ,רעקעלג עכעלטנייפ

 ,ןעמוקעגסיוא רימ זיא ,קרָאי וינ ךרוד ןעמומ ןיימ וצ טציא רָאפ ךיא סָאוו סָאד
 ןוא ,רעױט רעדנַא ןַא ךרוד ןרָאפעגניירַא ,געוו קיטש ַא טגיילרַאפ טלָאװ ךיא יו

 ןייק ןילבול ןופ טקעריד ןרָאפ ךיא געלפ לָאמַא ,ריט- רעטניה ַא א ךרוד ןעמוקעגנָא
 ,גנַאגיַא ךימ-גלָאפ ,ךרוד קרָאי וינ ןייק ןילבול ןופ רָאג ךיא רָאפ טציא ,עשרַאװ

 ,ןילּבול ןייק קירוצ עשרַאװ ןופ טשרע ןוא ,עשרַאװ ןייק רָאי קיצנַאװצ

 ןרָאפעג ךיא ןיב ,ךוזַאב ףיוא ןרָאפעג ךיא ןיב עשרַאװ ןייק ןילבול ןופ טקעריד

 ןיב ,סעיצקַאדער יד ןיא ןויט יד ןּפַאלקּפָא ןרָאפעג ךיא ןיב ,ןעלטעטשסיורג ךיז

 ,עלוש סיקסנירק ןיא ןעמאזקע ןבעגּפָא ןרָאפעג ךיא
 -עג זָאלג ךרוד יװ בָאה ךיא .ןייב ןדעי טלציקעג טציא רימ טָאה טייקדימ יד

 טקעּפסָארטער ןיא ןענעקרעד וצ טכוזעג ייז ןוא ןסַאג רעװעשרַאװ יד ףיוא טקוק
 עקטשוָארד יד .גנונעדרַא ענעּפָאלשרַאפ ַא טשרעהעג טָאה ןסָאג יד ףיוא .,ןרָאי ןופ
 ןופ רָאי קיצנַאװצ יד ןיא .עגַארּפ ןייק קירב רעד רעביא ןפָאלעג טציא ןיוש זיא
 ,ףיוה ןבלעז ןיא עמומ ןיימ ץלַא ךָאנ טניווװ שינערעקרעביא-טלעוו

 יז סָאװ טאטש .גנורעדנע לקיטש ַא טכַאמעגכרוד ךָאד טָאה עמומ ןיימ רעבָא
 ,רָאי קיצנאווצ ןפָאלרַאפ טראפ .סקניל טציא יז טניוװ ,סטכער טניווװעג לָאמַא טָאה

 רימ סע ןיא ,ןשטילגכרוד ךיז טלָאװעג ךיא בָאה טקרעמַאבמוא ןוא ליטש יו

 -גָא ךיז ןבָאה ךעלגניי ייווצ .ןפיול ןעמונעג טָאה עלעדיימ ןיילק ַא .ןעגנולעג טשינ

 ענעדיי ַא .ןרעירוק יװ ףיוה ןרעביא ןעגנירּפש ןביוהעגנָא ןוא טנעה יד ייב טּפַאכעג
 ןָאטעג גערפ ַא טָאה ,עילפָאטרַאק ַא ןופ סיורג יד ,זָאנ רענעסקַאװעגרעביא ןַא טימ
 ןעיירש ןעמונעג טָאה דרָאב רענעדנובעגרעטנוא ןא טימ דיי ַא ,ףרַאד ךיא ןעמעוו

 רעד .ןענָאקלַאב יד ףיוא סױרַא ןענייז רעבייו עכעלטע .ףיוה ןצנַאג םעד רעביא
 .ןרעדור ןעמונעג טָאה ףיוה רעצנַאג

 -בלַאה ,טנגעגַאב עמומ ןיימ ןיוש ךימ טָאה ,ּפערט יד ףיוא ףױרַא ןיב ךיא ןעוו
 ,םינּפ קידנענייוו ַא טימ ןוא טנעה יד ןיא שטַאּפ ַא טימ ,סגעוו

 .ןייוועג ַא טימ זיוה ןיא טריפעגניירַא ךימ טָאה עמומ יד
 זומ עמַאמ ןייד !טבעלרעד סָאד טָאה יז זַא ,תקדצ עסיורג ַא זיא עמַאמ ןייד

 יןעז וצ טבעלרעד ךיד טָאה יז זַא ,למיה ןיא תוכז ןסיורג ַא ןבָאה ץעגרע

 -סקַאװ ַא ןיא טריפעגניירַא ךימ טָאה יז זַא ,טכודעגסיוא רימ ךיז טָאה לייוו ַא
 -טינ ַא ףיוא .טקוקעגנָא ךימ ןוא ןענַאטשעג ןענייז ןרוגיפ ענעסקַאװ עכעלטע ,ייזומ
 ,לזענ ץרוק ַא טימ דניק ןייא .ךעלרעדניק טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה ,רעגעלעג טעברַאפ
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 טָאה ,ךעלדנייצ עטשרעביוא עכעלטע טימ ןוא ,לטניה ַא ייב קע רעטקַאהענּפָא ןַא יו
 טָאה ,סרעטלע ןַא לסיב ַא ,דניק טייווצ ַא ,רימ ףיוא קידנקוק סעקסיּפ ןכַאמ ןעמונעג
 ןיא ןדנוװשרַאפ ןוא טעב ןופ ןעגנורּפשעגרעטנורַא זיא דניק רעדנַא ןַא ,טנייוועצ ךיז
 ,קערש טימ רימ ףיוא טקוקעג ץלַא ןבָאה רעמינּפ ענעסקַאװ יד ,רעמיצ ןטייווצ ַא

 יד ךָאד זיא סָאד .,רעטכעט עניימ ךָאד ןענייז סָאד ?טשינ ייז טסנעקרעד
 יד ןוא ?טשינ ךיוא וטסקנעדעג עטסלטימ יד ןוא .לזערד עבָאב רעד ךָאנ .עטסגניי
 ?ןסעגרַאפ וליפא ןיוש וטסָאה ערעטלע

 רָאי קיצנאווצ ענעפָאלרַאפ יד ןופ טכַארטעג טשינ ױזַא לָאמ ןייק ךָאנ בָאה ךיא
 ,טציא יוװ ,תוקחד ,תולד ,קערש ,ןעמָארגָאּפ ,רעגנוה ,המחלמ ןופ ןענימרעט ןיא
 -עגסיוא טשינ רימ זיא לָאמ ןייק ךָאנ .רעמינּפ עטלעגרַאפ יירד יד ףיוא קידנקוק
 ףירגַאב ןטושּפ םעד ןיא וליפא רָאי עכעלקערש קיצנאווצ יד ןופ ןטכַארט וצ ןעמוק
 םוצ רעטעוװָאקעגוצ ַא ןענַאטשעג ןיב ךיא ןעוו טציא יוװ ,טייצ קיטש ןפָאלרַאפ ַא ןופ

 לייוו ,טקעטשעגנָא ךימ טָאה קערש רעייז .רעמינּפ יירד יד ףיוא טקוקעג ןוא טרָא
 -עגסיוא ,תונמחר ןָא ,ױזַא טָאה טייצ יד סָאװ ,טמעשרַאפ ןעוועג ןענייז רעמינּפ יד
 טּפאכעג ייז טָאה ןעמ סָאװ ,ןקָארשרעד ןעוועג ייז ןענייז ץלַא רעביא רעבָא ;טשטַאּפ
 -עלעג עטעברַאפ טשינ סָאד יװ ןקָארשרעד ןעוועג ןענייז ייז ,טייהרעטיירגעגוצ טשינ
 ךיא יצ ןקָארשעג ךיז ןבָאה ייז ,סעקסיּפ טכַאמעג ץלַא ךָאנ טָאה סָאװ דניק סָאד יו ,רעג
 ןענייז עכלעוו ,רָאי קיצנאווצ עניימ טרטּפ'עצ ױזַא ןבָאה ייז סָאװ ,ןבעגרַאפ ייז לעװ

 טלַא ןטימ ןיא טנַאה רעד ייב טקַאּפעג ייז בָאה'כ .ןעזעג ךיז ןבָאה רימ טייז ןפָאלרַאפ
 ,טייצ רעד רַאפ ןרעוו

 ןוא ,טייקטרעווילגרַאפ רענעקָארשרעד ַא טימ רימ ןגעקטְנַא יז ןעייטש טציא
 רעגנע ץלַא ,רעמינפ עשידניק יירד ענעי ןופ ןרוּפש יד ןעקרעד ךיא ּרעמ סָאװ
 רעקיטש ןענייז עריא ןגיוא יד ןוא ,רעדיוג ַא ןופ טדייל ענייא ,זדלַאה ןיא רימ טרעוװו
 ויא לייט רעטשרעטנוא רעד ןוא ןייצ עלַא דלַאב ןיוש ןלעפ ,רעטייווצ .ַא ייב ,זָאלג
 סָאד אקווד טָאה ,עטסגניי יד ,עטירד יד .רעטשרעביוא רעד יו טיירב ױזַא לָאמ יירד
 ,םינּפ עטסטגרָאזרַאפ ןוא עטסטלע

 -עגרָאפ רימ טרעוו רענייא ,טיילעגנוי ייווצ סױרַא ןעמוק רעמיצ קיטייז ַא ןופ
 ויטַאריּפטָאק ןוא ןסיברַאפ ַא טָאה רע .רעטסטלע רעד ןופ ןַאמ רעד סלַא טלעטש
 ךיז טלייא רע ןוא רעקעב רעזָאלסטעברַא ןַא זיא רע ,קעװַא ךיילג טייג רע .םינּפ
 ,גניטימ-ךַאפ ַא וצ

 ייווצ ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .ןוז סעמומ רעד זיא ,ןַאמרעגנוי רעטייווצ רעד
 ַא ןיוש רע טָאה ,רָאי ןצכַא ענייז ףיוא קידנקוק טשינ רעבָא .ןרָאפּפָא ןיימ ךָאנ רָאי
 | .רחוס ןדימ ַא ןופ םינּפ ַא ןוא ּפָאקעסיל ןקידלגיּפש

 -ַאשזרַאפ םייב םורַא ךיז שַאװ ךיא ןוא ,ךיק ןיא רעביא לסיב ַא ךיז וט ךיא
 םעד ןופ ךעלבעטשכוב ןענייז ּפעלַאּפ רעד ןוא טנעוו יד ,עגָאלדָאּפ יד .,ווילז ןטרעוו
 -רעביוז ליפוצ טימ טנכייצעגסיוא טשינ לָאמ ןייק ךיז טָאה עמומ יד ,ץרַאװש ןבלעז
 -רעטנוא רעד .תולד רָאנ ,טײקיסעלכַאנ ןייק טשינ סע זיא לָאמ סָאד רעבָא ,טייק

 רָאנ ,ץרַאװש טשינ -- תולד ןופ רילָאק רעד .ןגיוא יד ןיא ךיילג ךיז טפרַאװ דיש

 ,ןזיילפיוא םייב ןיוש ךיז ןטלַאה סָאװ ,ןכַאז ןופ דרע ,ץרַאװש-קיטָאלב

 -עפ רעד ןסעזעג ךיוא ןיוש זיא ,רעמיצ ןטייווצ ןיא ןיירַא קירוצ ןיב ךיא ןעוו =
 עצרַאװש ,עסיורג ַא טָאהעג לָאמַא טָאה רע ,סמירַאװ לזעלג ַא טפוזעג ןוא רעט



 202 ןײטש טאל ג בק עי

 ,לדרעב יורג ,ןיילק ַא ןרָאװעג םעד ןופ זיא טציא .קינװָאנישט ןטיירב ַא ןופ דרָאב
 טגנַאלרעד רימ טָאה רע .ןכָארקעגסיױא טושפ רָאנ ,ןריושעג טינ סיוא טקוק סָאװ
 ןמיס ןייק ןענעקרעד וצ ןעוועג טינ םיא ןיא זיא סע .טנַאה רעטלַא ןַא טימ םולש
 ,םינּפ ןיא הרובג אזַא טַאהעג טָאה סָאװ ,רעלדנעה-שיילפ ןטנוזעג ןקילָאמַא םעד ןופ

 עיצקעלּפָאּפַא ןַא ןגירק ייב טָא-טָא טלַאה רע יװ טקוקעגסיוא לָאמ עלַא טָאה רע זַא

 רעד רעטנוא ןדער ןייז טיול טנעקרעד םיֹוק םיא ךיא בָאה טציא ,טנוזעג ליפוצ ןופ
 -ָאגעגנָא ענייז םורָא טליּפשעג לָאמ עלַא טָאה סָאװ ,עלעכיימש ןערטיכ םעד ןוא זָאנ

 .ןרעײרּפּפָא טשינ ריא טעוװ ףימ -- זַא ,גנונערָאװ ַא טימ ןגיוא ענעס

 רעד טָאה -- ,ץרַאה סָאד ןשלח םיא ךָאד זומ'ס ,שיט םוצ ןלעטש סעּפע ןעמָאל

 ךיא רעבָא .ןצוד ךָאנ ךימ געמ רע יצ יונעג קידנסיוװ טינ ,קיטייז ןליופַאב רעטעפ
 לעזעלג ַא ןעקנורטעג קיטכיזרָאפ ,רעגנוה ןכעלקערש ןיימ ףיוא טקוקעג טשינ ,בָאה

 ,ץרַאװש ןקידתולד םעד ןופ טכַארטעג ץלַא ןוא ,ייט

 ּפָאק ןרעוװש ַא טימ ,לצימש ַא טימ ךָאנ רשפא ,ךיוה רעקיטופסקעז ןופ ןַאמ ַא
 -טיירב יד ךרוד געוו ַא טצַאלּפעגכרוד ךיז טָאה סָאװ ,קיױּפלסעק ַא יו ךיוב ַא טימ ןוא
 טגנַאלרעד רימ ןוא ,רימ וצ ןפָאלעגוצ ךיילג זיא רע ,זיוה ןיא ןיירַא זיא ,ןזיוה עטס

 ,טנַאה עטרַאה ,עסיורג ַא

 ןגייצרעביא טלָאװעג ךיז רע טָאה ?רע ןיא סָאד ,רעגיווש !םולש ,םכילע-םולש
 ,תמא עקַאט זיא סע ביוא

 ,רעריא "םעדײנַאג, רעד זיא סָאד זַא ,טרעלקרעד ךיילג רימ טָאה עמומ יד
 ,ןַאמ סרעטסלטימ רעד

 ןֵא זיוח ןיא טכַארבעגניײרַא טָאה רע סָאװ ,רַאבקנַאד תמא ןעוועג םיא ןיב ךיא
 סָאד טרעקעגסיוא ךיילג ךיוב ןייז ןוא הרובג ןייז טימ טָאה רע .ערעפסָאמטַא רעדנַא
 ,שינעקירדרעד עצנַאג

 ןעמוקעג טשרע זיא שטנעמ ַא ,רָאנ רעה ?לבא ןַא ייב יװ ,ָאד ןעמ טגייווש סָאװ
 הלילח טעװ רע ,יסָאװ .תורצ עטניורבעג ןיוש םיא טגנַאלרעד ןעמ ןוא ,ןליױּפ ןייק

 ?ןקיטעּפשרַאפ

 -קעווק ערעווש ַאזַא .עיגרענע עסַאמ ַא טגָאמרַאפ טָאה רענייז ךיוב רעסיורג רעד
 ןענַאטשעגנייא טשינרָאג זיא רע .ןעזעג טשינ לָאמ ןייק ךָאנ ךיא בָאה טייקידרעבליז

 ןופ טייקטכייל רעד טימ ןטייווצ םוצ םענייא ןופ טצנַאטעג טָאה רע .טרָא ןַא ףיוא
 ,רעצנעט ַא

 טגירק ריא זַא ,ביל ךימ ךָאד טָאה ריא ?טינּפ רעיוז ַא ריא טכַאמ סָאװ !רעגיוװש
 ,רימ רַאפ הּפכינ יד שזַא

 טרעלקרעד רימ ןוא ,בייוו סָאד טשוקעג ,רעגיווש רעד שוק ַא ןבעגעג טָאה רע
 סױרַא רע זיא ןיילַא .גָאטימ רַאפ זיוה ןיא םיא וצ ןדאלעג ןיב ךיא זַא ,םעטָא ןייא ןיא
 ,ןטיירגוצ ןוא ןפיוקנייא טניוומערוטש ַא יו

 ןלייצרעד ןעמונעג עמומ יד טשרע רימ טָאה ,קעװַא ךיוא זיא בייוו ןייז זַא
 -קילג ַא ןעוװעג זיא סע .ןשטנעמ עכייר ןופ טמַאטש רע .?עירָאטסיכ,, עצנַאג ןייז
 .ןעוועג םיכסמ טשינ לָאמנייק ןבָאה ןרעטלע ענייז זַא ,ךודיש

 = א 8

 ןבָאה רימ .טעדַאּפעג רימ םורַא רע טָאה ,זיוה ןיא םיא ייב ןסעזעג ןיב ךיא ןעוו
 ,טּפָאטשעג ןוא טעמרָאקעג טושּפ ךימ טָאה רע ןוא ,טריּפש ןשילױּפ ,ןסייוו ןעקנורטעג
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 ןיא טגיל חוכ -- .ןצוד ןעמונעג ךיילג ךימ רע טָאה ?עלעגייפ ַא יו וטסע סָאװ
 רעקנַארק ַא וצ קידנרָאפ םייה ַא חוכ לסיב ןייש ַא ןבָאה ןפרַאד טסע .לסיש רעד

 .ןעמַאמ

 ,ןרָאװעג רע זיא רעקידוועדער ץלַא ןעקנורטעג ןוא ןסעגעג טָאה רע רעמ סָאװ ןוא

 ןייק גוצ ןפיוא טצעזעגפיורַא ןוא לַאזקָאװ םוצ טריפעגוצ ךימ טָאה רע ןעוו
 ,טשוקעצ רימ טימ ךיז ןוא ּפָאק ןרעווש ןייז טימ ןלַאפעגוצ רימ וצ רע זיא ,ןילבול

 םוצ קירוצ ןייג זומ ןעמ זַא ,ןלענק ןייא ןיא ןטלַאהעג ץלַא ךָאנ רימ טימ טָאה רע
 ,ןבעל םוצ ןוא לדילסקלָאפ ןטסדנימ

 "ייוו סָאװ טייז ןוא ,ךיז טזָאל סע ליפיוו ,טפיוז ,טסערפ ףבעל רעקיטש טגנילש

 | ,דלעה רעקינ

 יװ ,רימ וצ טנעָאנ ױזַא טמוק ןוא ,דוס ַא ןייא רימ רע טמיור ,רעמ טשינ
 עטהרצ'רַאפ יד טעז ןעמ ןוא ןליוּפ ןיא טבעל ןעמ זַא ,טביולרעד רענייז ךיוב רעד

 ןיא רָאג רַאפרעד עקַאט ךיא רָאפ .ןבעל םוצ טיטעּפַא רעד טייגרַאפ ,רעמינּפ עשידיי
 לטיב ַא ךָאנ טסייוו רעינַאּפש רענַאקירעמַא-דיז רעד .ָאעדיװעטנָאמ ןייק קירוצ ןכיג
 -רַאפ טשינ טָאה ,ןסַאל ןבעל ןוא ןבעל .ןבעל לסיב ַא ךָאנ טזָאל רע ןוא ,ןבעל וצ יו

 .ןבעל םוצ טניימ סע יבַא ,לטרעוו ןבירעגּפָא םעד רַאפ לביא

 ןופ ןעגנורּפשעגרעטנורַא ,טנַאה יד שטעווק ןקרַאטש ַא ןבעגעג רימ טָאה רע
 עכעלטע עשפיה סיוארָאפ ךיוב ןרעווש םעד טימ ,ןפָאלעגכָאנ ןוא גוצ ןקידנפיול םעד
 ,לכיטזָאנ ַא טימ שיגרענע קידנכָאפ ,טירט

 1938 ,קרָאי ןינ .ןרָאפעג זיא שַאי ןעוו :ךוב ןופ
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 5, נט יי 6 יי יט יי יי נט יט יט ,,,ידנס נס ייד

 ןַאמסָארג רימידַאלוו :

6 
 י 5 ,שי" 7 8 7 נפ ,,/7 רבס ,,7 בם 7 בר ,7 פט ,/7 בפ ,/7 בפ 7 ב 7 בם 7 בך ,/*7 }

 גירק-טלעוו ןטשרע ןופ רָאי ןטשרע ןיא

 עצנַאג יד זַא -- ןשטנוװעג קרַאטש ױזַא ךיז ןבָאה ןקאילָאּפ יד סָאװ סָא

 -מוא רעלַאנָאיצַאנ רַאפ ףמַאק רעייז ןיא טריסערעטניארַאפ ןרעוו לָאז טלעוו ד

 ןרָאװעג זיא --- ,סעיצַאריּפסַא ערעייז ןיא לײטנָא ןַא ןעמענ ןוא טײקיגנעהּפָא

 -וטיּפַאק וצ ןרָאװעג ןעגנוווצעג זיא םזירַאצ רעטסַאהרַאפ רעד .טייקכעלקריוו ַא

 סע ןוא ןלױּפ רַאפ עימָאנָאטױא עלַאנָאיצַאנ ַא טרימַאלקָארּפ טָאה דנַאלטור ;ןרילי

 רעד .טײקיגנעהּפָאמוא עלופ ןליופ ןעגנערב טעװ המחלמ יד זַא ,רָאלק ןרָאװעג זיא

 -עג ךיז טָאה רעטילימ עשיסור סָאד .טרעקַאלפעצ ךיז טָאה םזילַאנָאיצַאנ רעשיליוּפ

 ןוא יז ּרַאפ טצנַאטעג ןוא ןגיובעג ךיז טָאה עסערּפ עשיסור עצנַאג יד .טעפנח

 טשינ טעװ סע .תופינח עלַא יד ףיוא טרעפטנעעג םיוק ,טלכיימשעג רָאנ ןנָאה ייז

 רעביא רעשרעה ענערעוווס יד ןרעוו ןלעוװ ייז זַא ,טליפעג ייז ןבָאה ,ןרעיוד גנַאל

 םָארגָאּפ םעד .,ןדיי עשיליױּפ ןָאילימ בלַאה ַא ןוא יירד יד רעביא ןוא --- ןלױּפ
 ךיז ןבָאה ןקאילָאּפ יד -- ןסור יד טריפעגּכרוד שיטַאמעטסיס ןבָאה ןדיי ףיוא

 -עגסױרַא ןטַָאמ ןבָאה ןליוּפ ןקע עלַא ןופ .תחנ ןּפעש ןוא ןקוקוצ רָאנ טפרַאדעג

 א ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו .עשרַאװ ןייק טמָאוטשעג ףןדיי ענעבירט

 עשרַאװ ןיא ןיוש ןענייז ,ןכָארבעגסױא טָאה המחלמ יד יו םעד ךָאנ םישדח ייווצ

 ןעמ ןוא ןגילפ יװ ןברָאטשעג ןענייז רעדניק .םיטילּפ טנזיוט קיצכָא רעביא ןעוועג

 יד ןטכירנייא ןענָאק לָאז ןעמ וו ןלַאקָאל ןייק ןעניפעג טנָאקעג טשינ רעמ טָאה
 .ןעמייה-רעדניק ,"סעקלוטישפ ,

 ןלורטַאּפ ,ןטַאדלָאס עשיסור ןופ טציילפרַאפ ןעוועג ןענייז עשרַאװ ןופ ןסַאג יד

 רַאפ ןטקודָארּפ טימ ןוא עיצינומַא טימ -= ןענָאלָאק עשירעטילימ --- "ןזָאבָא,, ןוא

 ןיא לטעטשש ַא ןיא 1884 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא -- ןַאמסָארג רימידַאלוו
 -רעטעפ ןוא סעדָא ,ןילרעב ןופ ןטעטיסרעווינוא יד ףיוא טרידוטש .זַאקווַאק ןופצ
 זטיזיוצנַארפ ,שינעד ,שיסור ,שידיי ןיא רעלעטשטפירש ןוא טסילַאנרושז .גרוב
 ויטקַא ןעװעג ןוא טניוװועג ."טרָא, םייב סרעדנוזַאב ,רעוט רעכעלטפַאשלעזעג
 .עקירעמַא ןוא עּפָארײא ןיא טעטש ןצוט ַא ןיא שיטסילַאנרושז ןוא ךעלטּפַאעלעזעג
 -עג ןעגוטייצ עשיסור ןופ טנעדנַאּפסערָאק ןוא "ץיירק ןטיר , ןופ ראטינאס סלַא
 ןעועג .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא עשרַאװ ןיא טלייװ
 אקסוועשיצרַא ָאעט ,רעקנילפ .ד ןופ ןגָארטײב יד ךיוא עז .ץץרפ ייב סנכנו אצויַא
 ןרָאילרוג עשידיי רעװעשרַאו ענעי ןגעװ עיגָאלָאטנַא רעד ןיא יקסדנא .ש ןוא
 .ץיוװע רעד ןיא בששות ַא זיא ןַאמסָארג
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 טגעװַאב ךיז טעטשרָאפ עלַא ןופ ןבָאה טייצ רענעגייא רעד ןיא ןוא ,ײמרַא רעד

 עטלַא טימ ןוא --- סעטַאמש ןוא סעכעבעב ײלּהעלַא ,ןטעב טימ ןדָאלעגנָא ,רענעגעוו

 | | ,סיפ יד ףיוא ןייג וצ חוכ ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ןשטנעמ

 -סירב, לעטָאה ןקיטרַאסיױרג םעניא .ןענעקרעד וצ םיוק ןעוועג זיא עשרַאװ

 טניוװעג ןבָאה סע ,ןעַײמרַא עכעלטע ןופ ןבַאטש יד ןענופעג ךיז ןבָאה ?לָאט

 -ַָאק עשיסור ,ןריציפָא עכיוה ערעדנַא ןוא ןלַארענעג ,ןטשריפסיורג עכעלטע טרָאד

 ןעמוקַאב ָאד ןעמ טָאה טונימ עדעי ,העש עדעי .טסעג עקיטכיוו ןוא ןטנעדנָאּפסער

 -רַאטש ךיז ןקור ןשטייד יד זַא ,טסווועג טָאה ןעמ .טנָארפ םעד ןופ סעיינ עטצעל יד

 .,סיורג רעיוהעגמוא ןענייז ןטסולרַאפ עשיסור יד זַא ןוא רעקרַאטש ןוא רעק

 יד ןענופעג ךיז טָאה ,טָאטש ןופ לייט רעדנַא ןַא ןיא ,סַאג עקסווָאבישזג ףיוא
 עזָאלמיײה ענעמוקעגנָא עלַא ןפָאלעג ןענייז סע ןיחוװ ,הליהק יד ,ענימג עשידיי
 -ָאװ טימ טּפָאטשעגנָא ןעועג זיא ףיוח רעסיורג רעד .ץניווָארּפ רעד ןופ םיטילּפ
 ןופ לָאז ןסיורג םעד ןיא .גרַאװטלַא ײלרעלַא טימ ןוא ןכַאז טימ ןדָאלעגרעביא ,סנג
 -רַאפ ןבָאה עכלעוו ,םיתב-ילעב טָאטש ןופ טעטימָאק ַא טעברַאעג טָאה ענימג רעד
 :ןעװעטַאר טזָאלעג ךָאנ רשפא ךיז טָאה סָאװ לסיב סָאד ןעװעטַאר וצ טכוז

 ,ןדיי ןסַאמ ןעגנַאגעג ןענייז עשרַאװ ןייק טריפעג ןבָאה סָאװ ןגעוו עלַא ףיוא
 ןקידתונמחרבמוא םעד ןופ ןבירטעג ,ןענַאװַארַאק עצנַאג ,סעדניימעג עצנַאג טפָא

 -גנע ןופ ןעגנוריגער יד .ןרילעּפַא וצ ןעמעוו וצ ןעוועג טשינ זיא'ס .אנוש םענעגייא

 טַאהעג רשפא ןבָאה ,המחלמ רעד ןיא עטעדניברַאפ סדנַאלסור ,ךייקנַארפ ןוא דנַאל
 םעד רעטניה ּפָא ךיז טליּפש סע עמַארד ַא רַאפ סָאװ םעד ןגעוו שעדיא עסיוועג ַא

 ןופ רעריפנָא יד ןענערָאװ וצ טגַָאװעג טשינ ךָאנ טָאה ןעמ רעּבָא ,טנָארפ ןשיסור
 עשיסור עסיורג יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק דלַאב ןיא סע .,עירעּפמיא רעקיטכעמ רעד

 ןעמענרַאפ ןלעוװ ןשטייד יד זַא ןוא םלוג םענעמייל ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש ײמרַא

 .רעטייוו ןעגנַאגעגנָא זיא םוטנדיי ןשיליוּפ םעד ףיוא םָארגָאּפ רעד .ןלױּפ ץנַאג

 טיוא טסקַאװ ןגיוא עניימ רַאּפ ןוא ענימג עשידיי יד טנָאמרעד ָאד בָאה ךיא
 ןפָארטעג טרָאד טָאה ןעמ סָאװ ןשטנעמ םי םעד ןשיווצ רוגיפ ערעדנוזַאב ץנַאג ַא
 ןכעלטנעפע ןשידיי ןיא טייקכעלנעזרעּפ עלַארטנעצ ַא ,געט ערעטצניפ ענעי ןיא
 .ץרפ .ל .י רעטכיד רעסיורג רעזדנוא :עשרַאװ ןופ ןבעל

 רע וװ ,רעמיצ ןייז ןופ ףיוה ןפיוא ןעגנַאגעגסױרַא זיא סָאװ רעטצנעפ ַא ייב
 ןהעש רע זיא ,עדניימעג רעד ןופ רעטמַאַאב סלַא טעברַאעג ןרָאי רעקילדנעצ טָאה
 יד ןופ למוט ןוא שיורעג םעד ןיא ךיז טקוקעגנייא ןוא ןגיוושעג ,ןענַאטשעג גנַאל
 ןקירדוצסיוא ףיא רעטרעװ טלעפעג ןבָאה סע .ןדיי ענעבירטעגסױרַא ענעמוקעגנָא
 עלופסקורדסיוא ,עסיורג יד .רעדליב עכעלקערש יד ןטכַארטַאב םייב רעצ םעד

 "עג ךיז טָאה ןרעניא ןפיט ןייז ןיא סָאװ סָאד טלגיּפשעגּפָא ןבָאה ן'ץרּפ ןופ ןגיוא
 ,עשרַאװ ןייק טנָארפ םעד ןופ ןעמוק געלפ ךיא ןעוו ,גָאט ןדעי יו טוג ױזַא .ןָאט
 סע .םײהַא םיא טײלגַאב טפָא ןוא רעמיצ ןקיזָאד םעד ןיא טכוזַאב םיא ךיא בָאה

 ןשנעמ עקידלושמוא ןופ ןדייל ןוא עפָארטסַאטַאק יד .ןדער וצ רעווש ןעוועג םיא זיא

 | | .סיורג וצ ןעוועג ןענייז

 -טנַא קרַאטש רָאג ןַא ןופ רעטנעצ רעד ןרָאװעג עשרַאװ זיא המחלמ רעד רַאפ
 "ןגַארפ-סנבעל, יד ,"טנעמָאמ רעד, ,"טנייה רעד, .עסערּפ רעשידיי רעטלקיוו

 גָאט םעד .סעיּפָאק רעטנזיוט .רעטרעדנוה ןופ עיצַאלוקריצ-ןסַאמ ַא טַאהעג ןבָאה
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 -רַאפ ןיא ןיב ךיא ןכלעוו רַאפ "טנייה רעד , זיא ןכָארבעגסױא זיא המחלמ יד ןעוו
 "יא ןרָאװעג טקורדעג ,טנעדנַאּפסערָאק רעגרובסרעטעּפ רעד ןעוועג ןרָאי ןופ ףיול
 רענעי ןופ ןשינעטלעהרַאפ עשידיי רַאפ עקיזָאד יד .ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 120 רעב

 -קיל ןוא טקַאהעגרעטנוא לָאמַא טימ זיא טעברַא-סגנוטייצ עסיורג קידלַאװעג טייצ

 ןופ טרָאּפסנַארט ןטימ ןרָאװעג ןעמונרַאפ ןענייז ןענַאבנזייא יד .ןרָאװעג טרידיוװ

 עשידיי יד .ןעגנוטייצ יד ןקישרעדנַאנופ רעמ טנעקעג טשינ טָאה ןעמ ןוא רעטילימ

 "עג ןיא ןעגנוטייצ יד ןופ סעיצַאמרָאפניא עלַא טּפעשעג טָאה סָאװ גנורעקלעפַאב

 ןעמ טָאה תועידי-סגנוטייצ טאטשנא .עסַאמ ענעריולרַאפ ןוא עטרילָאזיא ןַא ןבילב

 -עגנָא טָאה רעטילימ עשיסור עטעוועדליוועצ סָאד .ןעגנַאלק טימ סעװעדָאהעג ךיז

 טעװ שטייד רעד רעכיג סָאװ זַא ,שיטקַאפ סע טָאה ןסייהעג ןוא דחּפ ַא ןפרָאװ

 עשידיי עקיזָאד יד ףיוא .הלואג יד ןעמוק טעװ רעכיג ץלַא ,עיטסעב יד ןטכינרַאפ

 עדנַאגַאּפָארּפ עשידיי-שטייד עסיוועג ַא ןוא ןשטייד יד טליּפשעג ןבָאה ןטנעמיטנעס

 ,דנַאלשטיײד ןופ תבוטל ןדיי עשיליוּפ יד ןשיווצ

 רעסַאװ ןפיוא ןבילבעג ןענעז ןעגנוטייצ עשידיי ןופ רעטעברַאטימ רעטרעדנוה

 גנורעדנע רעלענש ַא ףיוא גנונעפָאה םוש ַא ןָא ,ןבעל וצ ןעלטימ ןָא ,טעברַא ןָא --

 טעװ המחלמ יד זַא ,רָאלק ןרָאװעג זיא סע ,טרעקרַאפ .עגַאל רעכעלרעפעג רעד ןופ

 רעצנַאג רעד רַאפ ןעגנושַארעביא טימ לופ זיא טפנוקוצ יד זַא ןוא ןרעיוד גנַאל

 : ..ןטייצ ערעווש רעייז ןעמוק םוטנדיי ןשיליױּפ םעד רַאפ זַא ןוא טלעוו
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 .ל .י טָאה ןכָארבעגסױא טָאה המחלמ-טלעוו יד יװ םעד רַאפ טייצ עצרוק ַא

 עצרוק רעייז ןעוועג ןענייז סָאד ."טנייח/ רעװעשרַאװ ןיא ןביירש ןביוהעגנָא ץרּפ

 ?עלעקניוו ןיימ ןיא,, ןסייהעג טָאה סָאװ קירבור רערעדנוזַאב ַא ןיא ךעלעקיטרַא

 ױזַא טָאה ןַאמשירפ דוד רעכלעוו ןיא ,גנוטייצ רעד ןיא זַא ,ןעשעג סָאד זיא יו

 -רַא ענייז גנולצולּפ ןזייװַאב ךיז ןלָאז ,רעטכיד םעד טריקַאטַא גנַאל ױזַא ןוא ףרַאש

 יו םעד ןופ תודע ןַא ןעוועג רעבָא .ןיב ךיא .רָאלק ןעוועג טשינ רימ זיא ,ןעלקיט

 -סױרַא ןוא ןקעמסיוא ,רעטכיד םעד ןופ טּפירקסונַאמ ןרעגנעל ַא ןעמענ טגעלפ ןעמ

 ןָאטעג ןוא .ברָאק-ריּפַאּפ ןיא ןפרַאװסױרַא ןוא םענייז לייט ןטסערג םעד ןדיינש

 רעד ןיא זדנוא ייב לָאז ,ןסייהעג טָאה סע .םזידַאס ןסיוועג ַא טימ ןרָאװעג סע זיא

 זַא ןעניימ טשינ רע לָאז רעבָא ,רעטכיד ןסיורג םעד ןופ ןעמָאנ רעד ןייז גנוטייצ

 ...םיא ןָא ןעמוקסיוא טשינ ןענעק רימ

 -ַאכ וצ ףיוא ןעמָאנ רעקיטכיר רעד ןעוועג זיא סָאד -- ?עלעקניוו ןיימ ןיא ,
 ןרָאא עטצעל יד עשרַאװ ןשידיי םעד ןיא ץרפ .ל .י ןופ עיציזָאּפ יד ןריזירעטקַאר
 יד ןוא החּפשמ רעשירעביירש רעד ןופ טרעטייוורעד ךיז טָאה רע .ןבעל ןייז ןופ
 ןייז ןוא ךיז ןטלַאה ןייז ןרירעלָאט טלָאװעג טשינ ןוא טנעקעג טשינ טָאה החּפשמ

 .ןסירעצ ןצנַאגניא ןעוועג זיא ןעמ .ךיז ייב טייקסיורג
 -גייא ןייז ןופ ןטילעג קרַאטש טָאה ץרּפ .ל .י זַא ,לפייווצ ןייק טשינ זיא סע

 -ַאֹּפ ַא ןופ טּפַאכעגמורַא ןעוועג זיא בושי רעצנַאג רעד ןעוו טייצ ַא ןיא טײקמַאז
 ןיא ןענַאטשעג זיא רע .ןטייז עלַא ןיא טײרּפשוצ ךיז טָאה רעייפ סָאד ןוא קינ
 -ייז ןעזעג העש עדעי ,גָאט ןדעי טָאה רע ,ןסַאמ עכעלקילגמוא יד ןופ ןטימ עמַאכ
 רע טָאה טײקמַאזנייא ןייז ןיא רעבָא .ןגָאלק ןוא ןייוועג רעייז טרעהעג ;ןדייל ערע
 ןוא .טעברַא רעשירָארעטיל ןייז ךיז ןבעגוצּפָא תוחוכ גונעג ךיז ןיא ןענופעג טרָאפ
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 -ףבײרש םענעי ייב -- שיטביירש םייב טכַארברַאפ רע טָאה ,טייצ עיירפ עצנַאג ןייז
 ןטצעל ןייז טכיוהעגסיוא רעטעּפש םישדח עכעלטע טימ טָאה רע ןכלעוו ייב ,שיט
 ,שירפ ןוא רָאלק ןעוועג זיא ּפָאק ןייז .םעטָא

 םעד ןופ םענייא ןופ זיוה ןיא תיב-ןב ַא ןייז וצ תוכז םעד טַאהעג בָאה ךיא
 -ןגָאמ ןופ טסילַאיצעּפס רעטמירַאב ַא ,ץנימ .רד ,טניירפ עטסטנעָאנ סרעטכיד
 .רעביירש רעשיערבעה ַא ןוא ןטיײקנַארק

 ןייז ןוא ץנימ .רד ןעוו ןטנוװַא עכעלסעגרַאפמוא רימ רַאפ ןעוועג ןענייז סָאד
 יד ןופ ןענעייל םיא ןרעה ןוא רעטכיד םעד ןופ שיט םעד םורַא ןציז ןגעלפ יורפ
 ןופ ןעגנוצעזרעביא עטקידנערַאפ טשרע יד ךעלריּפַאּפ ענעבירשַאב ןייש ןוא ןייר
 "סונַאמ ענייז ןביירשרעביא ןייר לָאמ רעקילדנעצ טגעלפ ץרּפ .וו"ַאא תור ןופ ,תלהק

 .ןרעסעבסיוא ןוא "ןקינייר,, ייז רעדיוו ןוא רעדיוו ,ןטּפירק

 ןעמונעגפיוא ןגעלפ סָאװ טנָארפ םעד ןופ ןסעיינ עלַא יד ןעגנערב געלפ ךיא
 טַאהעג ךיוא ףיא בָאה אפוג עשרַאװ ןיא רעבָא .סערעטניא ןדנענערב ַא טימ ןרעוו
 ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז עכלעוו ,םייבר עטמירַאב יד ןופ טנָארּפ רעד ,"טנָארפ, ַא
 -ןיײרַא ךימ טָאה ץנימ .רד .שוריג רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו ,טעטש ערעייז
 -ַאפ ַא רענייז ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןיבר רענימיזדַאר ןקידרעב-טיור םייב טריפעג

 ןופ ןרעוו וצ ןעמונעגפיוא לזמ רעדנוזַאב ַא טַאהעג ךיא בָאה ןכיג ןיא ןוא טנעיצ
 -לעוו ,רעטסײמגַאװ לאוי 'ר לודג רערעג רעשידיסח רעד .ןײלַא ןיבר רערעג םעד

 תעשב דנועווננָא ןעוועג זיא ןוא ץנעידיוא עקיזָאד יד רימ רַאפ טרישזנַארַא טָאה רעכ
 -רעד ךעלרעייפ רימ ןוא רעגייז ןייז ןעמונעגסױרַא םעד ךָאנ טָאה ,סעומש םעד
 -עג ךייא טימ טָאה יבר רעד ,ןריובעג לדמעה םענעדייז ַא ןיא טנעז ריא,, :טרעלק
 ",,טונימ 29 טדער

 םינבר עטלַא יד טימ ןשינעגעגַאב יד ןעוועג ןענייז רעטנַאסערעטניא ליפ רעבָא
 טפָא ,ךעלטעטש ערעייז ןופ גנורעקלעפאב רעצנַאג רעד טימ ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ

 -יילק ערעייז וצ טייקנבעגעגרעביא רעייז ,ןליימ רעקילדנעצ ןופ ךלהמ ַא ןופ סופ וצ
 טעדליבעג ןבָאה םינבר יד .קידנריר ןעוועג תמאב ןענייז ןגרָאז רעייז ,תוליהק ענ
 ,רענעלּפ ערעייז טעברַאעגסיױא ןוא טלמַאזרַאֿפ טּפָא ךיז ,זיירק םענעגייא רעייז

 ךיז טוומעג ךיא ֿבָאה םינבר יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ יד ייב קידנציז .טעברַא רעייז

 ףיױא טָאה הניכש יד .םינבר עקילָאמַא ןופ רעדליב ס'דנַארבמער ןיא ןענָאמרעד
 .טורעג ייז

 -עגרעביא ןעוװעג זיא עשרַאװ ענלעוו טימ עגנילטכילפ עלַא ןופ עגַאל יד
 -עטילימ סָאד זַא ,ןעגנאלק ןעגנַאגעגמורַא ןענייז סע .ךעלקערש ןעוועג זיא טקַאּפ
 עצנַאג יד ןרױקַאװע וצ קנַאדעג םעד טימ םורַא ךיז טגָארט ריטרַאװק-טּפיױה עשיר
 טכַארטַאב ןיא קידנעמענ .טָאטש-טּפױה רעשיליּפ רעד ןופ גנורעקלעפַאב עשידיי

 -יא ןסעזעג זיא עכלעוו עױנַאב-רעכערברַאפ רעד ןופ טעטילַאטורב ןוא טייקדליוו יד
 ןענעק סָאד ךיוא ןלעװ ייז זַא ,ןטרַאװרעד טנָאקעג ןעמ טָאה ,בַאטש-לַארעגעג םענ
 ןעוועג ךעלגעמ טשינ שיזיפ טלָאװ עיצַאוקַאװע ַאזַא זַא ,רעבָא זיא טקַאפ ַא ,ןָאטּפָא
 טנָארפ םעד רעטניה טָאה המחלמ רעד ןופ ביוהנָא ןכָאנ רָאי בלַאה ַא :ןריפוצכרוד

 ןשטנעמ עסַאמ ַאזַא טריזיליבָאמ טָאה ןעמ .סָאַאכ רעקידנעטשלופ ַא טשרעהעג
 ןייק ,רעדיילק ןייק ייז רַאפ ןטיירגוצ קידנענעק טשינ טנָארֿפ םוצ טּפעלשעג ייז ןֹוא

 .ןסקיב ןייק ,ךיש
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 -ּפִא ךיז טָאה עגנילטכילפ יד ןשיוצ קינַאּפ רעד ןוא סָאַאכ םעד ןופ ןטימניא
 "ןעװעטַאר, טלָאװעג ןבָאה עלַא :עמַארד רעדניק עשידיי שיפיצעּפס ַא טליּפשעג

 ןייק -- ןטפעשעג עשיטילָאּפ ןכַאמ ייברעד טלָאװעג ןבָאה עלַא רעבָא ,רעדניק יד
 ןופ סערָאזָאד עמורפ יד ןופ עּפורג יד .ןצונַאב טשינ ָאד ןעמ ןעק טרָאװ רעדנַא

 -ערבעה גנערטש טריזינַאגרָא ןבָאה ץיּפש רעד ןיא ןענייטשברַאפ טימ ענימג רעד
 ןיא רעגעי לוסנָאק םעד ןופ יורפ רעד טימ ןרָאטַאלימיסַא יד .ןעמייה-רעדניק עשי
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .עשיליױוּפ גנערטש ןעמייה-רעדניק ןפַאשעג ןבָאה ץיּפש רעד
 "יוט רעקילדנעצ ןעוועג ןענייז סע .תומשנ רעדניק עשידיי ךָאנ געיעג רעתמא ןַא
 טָאה וצרעד קשח רָאנ טָאה סע רעװ רעדעי ןוא רעדניק עשידיי עזָאלמיײה רעטנז

 טָאה ןעמ ,טלדנַאהעג טָאה ןעמ ןוא רעדניק עיטרַאּפ ַא ןעלדנַאהנייא טנעקעג ךיז
 ,.טייל רַאפ טשינ ןוא טָאג רַאפ טשינ -- טמעשעג טשינ ךיז

 "כיו יד זַא וצרעד טריפעג טָאה עגַאל-רקפה עכעלגערטרעדמוא עקיזָאד יד

 -עגסױרַא ףוס לכ ףוס ןענייז ץיּפש רעד ןיא ץרפ .ל .י טימ סרעוט-רוטלוק עטסקיט
 עשידיי רַאפ עלוש עכעלטלעוו-שידיי ַא ןפַאש וצ ףכית גנורעדָאפ ַא טימ ןטערט

 זה ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעננולמַאזרַאפ עלעמרָאפ טשינ עטשרע יד .רעדניק

 ןוא רעגנוה ןופ רָאנ טשינ רעדניק עשידיי ןעװעטַאר וצ ףור רעד .ץרּפ .ל .י ןופ

 ןַא ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה סרעּפַאכ-המשנ ענעגייא יד ןופ ךיוא רָאנ ,ןטייקנַארק
 םוצ גנַאגוצ ןכעלטנרָא ןַא ןוא טנעה ענייר טגנַאלרַאפ טָאה טעברַא יד .טעטירָאטױא
 עשרַאװ .הרצ תע ַאזַא ןיא טרפב ,רעדניק עשידיי ןעיצרעד ןופ םעלבָארּפ ןצנַאג
 רעד .רעטכיד םעד יו טעטירָאטױא ןקיטסיײיג ןרעסערג ןייק טַאהעג טשינ טָאה
 ןטַאטלוזער עסיורג וצ טריפעג טָאה ףוד

 ןיימ ןופ טיוט רעקיטייצירפ רעד ןוא טייקנַארק יד ,לַאפוצ רעכעלקילגמוא ןַא

 ,געט עכעלטע ףיוא עשרַאװ ןזָאלרַאֿפ וצ גנולצולּפ ןעגנוווצעג ךימ טָאה ,רעטסעווש

 זיא ץרּפ ,ל .י זַא ,סעיינ יד טרעהרעד ךיא בָאה גרובסרעטעּפ ןייק ןעמוקנָא םיינ

 ןעגנַאגעג רימ ןענייז רעירפ געט רַאּפ ַא טימ טשרע .גַאלשיץרַאה ןופ ןברָאטשעג

 ,ל .י וצ ענימג רעד ןופ םייהַא ףיוה-ןַאב רעניוו רעװעשרַאװ םעד ייברַאפ ןעמַאזוצ

 -נַאב םענופ .עעלַא עקסמילַאזרעי ףיוא טניוװעג טלָאמעד טָאה רעכלעוו ,ן'צרּפ

 -ַאװע ןטייו ַא ןופ ענעמוקעגנָא טשרע ,ןדיי עסַאמ ַא ןטָאשעגסױרַא ךיז טָאה ףיוה

 טימ ןדָאלעגנָא ןדיי .רעמָאי ןפיט ןופ דליב ַא ןעוועג זיא סע .לטעטש ןטריוק

 ַא ןעמוקַאב ,ןייטש ןבילבעג זיא ץרּפ .םינקז ,רעדניק ,ןעיורפ ,קעּפ ןוא סנטסַאק

 -עג ןעמ זיא םורַא טונימ עכעלטע ןיא ,ןייג רעטייוו טנעקעג טשינ ,סופ ַא ןיא קָאש

 ..ןטלַאהסיױא טנָאקעג טשינ רעמ טָאה ץרַאה סָאד רעבָא ,רעטייוו .ןעגנַאג

 .1955 ןזירַאּפ ;טנייה ןוא לָאמַא .ןוב ןופ
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 ןיא טצירקעגנייא רימ ךיז ןכָאה טרעדנוהרָאי ןטסקיצנאווצ ןופ ןרָאי עטשרע י
 ןופ קלח א ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,ןליוּפ ןיא ןרָאי עטסנעש יד יװ ,ןורכז ר

 רימ ךיז טכַאד רשפא .,ןרָאי-סגנילירפ ערעטיול ןעוועג ןענייז סע ,דנַאלסור
 -ידיי יד ןופ ןרָאי-טנגוי יד ךיוא ןוא ןרָאי-טנגוי עניימ ןעוועג ןענייז סָאד לייוו ,ױזַא

 -עג טלָאמעד טָאה םזינויצ רעד .ןעגנוגעווַאב עשיטסילַאיצָאס ןוא עלַאנָאיצַאנ עש
 ןטשרע םוצ טָאה םזילאיצָאס רעשידיי רעד .ענייז ןעגנורעבָארעד עטשרע יד טּכַאמ

 -רעל ייז ןוא ןסַאג יד ףיוא ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד ןריפוצסיורַא ןביױוהעגנָא לָאמ
 ,ףמַאק ןרענָאיצולָאװער וצ ןעיצרעד ןוא ןענ

 טעטיזרעוװינוא ןופ ןטנעדוטס ןופ עפורג עניילק ַא טלָאמעד ןעוועג ןענַײז רימ
 -מוא ןוא גנוטרַאװרעד לופ .עיגרענע ןוא ןבעל לופ ,עשרַאװ ןיא םוקינכעטילָאּפ ןוא
 ןיא ןכוז ןוא טָאטש רעד ןופ ןסַאג יד ןייגכרוד רימ ןגעלפ גנונַאּפש עכעלרעהפיוא
 ןכלעוו רַאפ רעדנווו רעד ,ןעשעג ףרַאד סָאװ רעדנווװ םעד ,ןגרָאמ ןופ סנכייצ יד ייז

 ערעזדנוא ןופ עקינייא ,טמיורטעג םיא ןגעוו ,ןפורעג םיא ,טלגנַארעג ךיז ןבָאה רימ
 רַאפ ךָאנ --- ייז ןופ לייט ַא ,טלעװ רעד ןופ טייצ רעד רַאפ ןעגנַאגעג ןענייז םירבח
 טשינ ןבָאה ייז .המחלמז טלעוו רעטשרע ןוא עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד
 -למ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןברָאטשעג ןענייז ערעדנַא .לובמ ןקיטולב םעד ןעזעג
 רעד ןופ סױרַא טעװ טלעוו יד זַא ,גנונעפָאה טימ לופ ,ןברָאטשעג ןענייז ייז ,המח

 טעוװ קלָאפ עשידיי סָאד ןוא ,עטכערעג רעמ ןוא ערעסעב ַא ,עטײנַאב ַא המחלמ

 ןריױבעג זיא ,םוטנדיי ןשילױפ ןופ םיגיהנמ יד ןופ רענייא -- םיױבנירג קחצי

 סָאד רעבָא ,גנודליבסיוא עשיטסירוי ןעמוקַאב .1879 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןרָאװעג

 ,1953 רָאי ןזיב .קיטילַאּפ רעשיטסינויצ רעד טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבעל עפייר עצנַאג

 ַא לָאמטּפָא -- טניוװועג ךיא ,עשרַאװ ןיא ץוח ,לארשי ץרא ןיא טצעזַאב ךיז ןעוו

 -יױפ ןיא טַאטוּפעד גנַאל ןרָאי ,גרובסרעטעּפ ,זירַאּפ ,ענליוו ןיא -- ייוצ רעדָא ,רָאי

 רעשירעפמעק ַא ,טסילַאודיוװידניא ןַא ,טיקכעלנעזרעפ עשימַאניד ַא .םיעס ןשיל

 ערערעמ ןופ רבחמ .שיסור ןוא שיליוּפ ,שידיי ,שיערבעה ןיא רעביירש ַא ,רענדער

 "סעינ עטצעל, יד ןיא רעטעברַאטימ רערעלוגער .שידיי וא שיערבעה ןיא רעכיב

 -קיצנא, ןופ עשרַאוו ןגעוו דנַאב ןופ רָאטקַאדער .ביבא לת ןיא "רמשמה לע, ןוא

 -רעפ ןגעוו ןעייסע קיצכַא ,"רוד ןיימ ןופ, ךוב סמיובנירג ןופ ."תויולג לש הידּפול

 השמ ןגעו יעסע םעד סױרַא רימ ןעמענ -- רעוועשרַאװ ךסַא -- טייקכעלנעז !

 סרעריפ עטסבילַאב ןוא עטסוײטקורטסנָאק ,עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ םענייא ,רענרעק

 .עשערַאוו ןיא םזינויצ ןופ
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 ,טַארשריק ןַאי זדנוא ןופ קעװַא ןענייז סע .ןלַאעדיא ענייז ןכעלקריװרַאפ וצ ןייז הכוז
 -עג ךיז ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ ןעוועג ןענייז ייז .ןיקריס םוחנ ,ןָאזדיװַאד חנ

 -עג ןענייז סָאװ יד .געו םעד טנכייצעגנָא ןוא גנוגעווַאב רעד ןופ שארב טלעטש
 ןוא ףמַאק ןופ געוו ןפיוא טורשרַאמ רעייז ןסירעגרעביא טשינ ןבָאה ,ןבעל ןבילב
 יד ןיא סעיזוליא ענערָאװעג בורח ,ןעגנושיטנַא עלַא ףיוא טקוקעג טשינ ,יובפיוא
 -רַאפ טשינ ןבָאה ייז .המחלמ רעד רַאפ ךָאנ ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןדייל ןוא טולב ןכייט

 ןוא ןרעטיול םעד יירטמוא ןבילבעג טשינ ןענייז ייז ןוא ,ןרָאי עגנוי ערעייז טמעש
 .ןרָאי-סגנילירפ עטשרע יד ןטכױלַאב טָאה סָאװ ,ליפעג ןלעדייא

 א .נ *+

 ,עּפורג רעזדנוא ןיא ןטנעדוטס ערעטלע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רענרעק השמ
 ןַא ןבױהעגנָא ןוא טייקידנעטשבלעז רעלַאנָאיצַאנ ןופ ןָאפ יד ןביוהעגפיוא טָאה סָאװ

 .טייקיטעט עשיטסינויצ עשיגרענע

 טינ ,ט'שערעג טינ .טנעמַארעּפמעט ןקיור ַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג זיא רענרעק
 ןופ ןפיױלטנַא וצ ךיז טימַאב טשינ .טלבירגעג טשינ ןוא טכוזעג טשינ ,טזיורבעג
 -רָאָאק וצ ןעגנולעג זיא םיא .רעגייטש-סנבעל ןכעלטנייוועג ןייז ןופ ןוא הביבס ןייז
 רע .טייקיטעט רעשיטסינויצ ןייז טימ ןבעל לענָאיסעּכָארּפ ןוא טַאװירּפ ןייז ןריניד
 ןַא קידנעייז .גיהנמ ןוא רעפמעק ַא יװ רעריפסיוא ןוא טקעטיכרַא רעמ ןעוועג זיא

 ןסירעגטימ ךיוא רע זיא ,קיטקַארּפ ןוא טַאט ןופ שטנעמ ַא ,ףורַאב ןופ רעינעשזניא
 ןיא לעמוט ןופ קעװַא טנעקעג רעבָא טָאה רע ,ןעגנובערטש עסיורג ןופ ןרָאװעג
 טלָאמעד .טעברַא עכעלגעט-גָאט עיורג ,עליטש ןייז ןוט טרָאד ןוא עלעקניוו ןייז

 רעדָא ,קסַאלדָאּפ-ַאלַאיב ןיא קירבַאפ ַא ןיא ץעגרע זַא ,טסווװעג םירבח ענייז ןבָאה

 טנטייוורעדנופ טימ טבעל ןוא ,ייז ןופ רענייא ,רענרעק טציז ענליוו ןבענ ,עדיל

 ,ןשינעלגנַאר ערעייז

 לַאפמרוד םעד ןוא טיוט סלצרעה ךָאנ ןרָאי יד .טייצ עסיורג ַא טלָאמעד ןעוועג

 עשידיי טשינ ןוא עשידיי יד ןופ סעילַאװכ עכיוה יד .עיצולָאװער רעשיסור רעד ןֹופ

 ןיא ןסָאלשעגּפָא ךיז טָאה רעדעי .ףיט ןוא קירדינ ןלַאפעגּפָארַא ןענייז ןעגנוגעווַאב
 -סָאּפ יד ףיוא ןענַאטשעג ךָאנ ןענייז סָאװ יד .ןבעל ןטַאװירּפ ןייז ןופ תומא 'ד יד
 ךיז לָאז סע זַא ,ןרעװ ןשָאלעגסיױא טשינ לָאז רעייפ סָאד זַא ןָאטעג ץלַא ןבָאה סנט
 ,טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב יינספיוא ןרעקַאלפוצ רעדיוו

* + = 

 -ייא ,עפורג רעזדנוא טיײרּפשעצ ןוא טייזעצ טָאה המחלמ-טלעוו עטשרע יד
 "סור ןייק רעבירַא ןעגנוווצעג ןעוועג ןענייז ערעדנַא ,ןליוּפ ןיא ןבילבעג ןענייז עקינ
 -סור ןיא .עטצעל יד וצ טרעהעג טָאה רענרעק .רערעייז הסנרפ רעד בילוצ דנַאל

 ןייק ןיא טקילײטַאב טשינ ךיז טָאה רע .תולג ןיא יוו טליפעג ךיז רע טָאה דנַאל

 ןלױּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא גוצ-ןטנַאירטַאּפער ןטשרע ןטימ .טעברַא םוש
 .רעדניק ייווצ ןוא יורפ ןייז ןבילבעג ןענייז סע ווו

 -רַא טיירב ַא םיא רַאפ טנפעעג ךיז טָאה ןליוּפ ןקידנעטשטסבלעז םעד ןיא |
 ןעגנַאגעג טשינ ןענייז ןרָאי-המחלמ יד זַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע .דלעפיטעב
 -ייז סָאװ ,ןזיירק עשיטסינויצ ענעי ןוֿפ יורטוצ םעד ןברָאװרעד ןבָאה רימ ,דוביאל
 -ולח ערעזדנוא ןופ ליפ .טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ שארב ןענַאטשעג ןענ
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 -קריוו ןרָאװעג ןענייז סעיסוקסיד עגנַאל-ן'העש טריפעג ןבָאה רימ עכלעוו ןגעוו תומ

 ןריזילַאער וצ חוככ ןענייז רימ טייוו יװ ,ןזיײװַאב טפרַאדַאב ןבָאה רימ .טייקכעל

 לָאר ַאזַא טָא .טייקכעלקריוו רענעבעגעג רעד ןיא ןעמיורט ןוא סעירָאעט ערעזדנוא
 ןוא טַאר-טָאטש רעװעשרַאװ םעניא טליפרעד זדנוא טימ ןעמַאװצ רענרעק טָאה
 .טַאנעס ןשיליוּפ ןיא ןוא טַארטסיגַאמ-טָאטש ןיא רעטעּפש

 טָאה ,רענייז טייז רעוויטקורטסנָאק רעד ןופ ןינע ןדעי ןעמענַאב וצ טייקיעפ ןייז

 טשינ ןסקַאװעג זיא שזיטסערּפ ןייז .תובישח רעצנַאג ןייז ןיא ןזיװעגסױרַא טלוב ךיז
 -סיוא דימת ךיז טָאה רענרעק .רענגעק ןוא עדמערפ ייב ךיוא רָאנ ,ענעגייא ייב רָאנ
 ןשיטילָאּפ רַאפ שוח ןייק טַאהעג טשינ .תונווכ עכעלרע ןוא רשוי ןייז טימ טנכייצעג
 .סעגירטניא ןוא לטרָאפ עשיטילָאּפ רַאפ טנַאלַאט ןייק טציזַאב טשינ ,"ליּפש ;
 ןרעוו טרימַאלב טשינ לָאז ןעמָאנ ןייז זַא טיהעג ךיז ןוא טַאהעג ארומ קידנעטש

 | א א א

 יד רַאפ געט ערעווש ןעמוקעג ןענייז ,רָאי 60 ןרָאװעג טלַא זיא רענרעק ןעוו

 ןעניפעג טנעקעג טשינ טָאה רע .ןײלַא םיא רַאפ ןוא ,םזינויצ ןרַאפ ,ןלױּפ ןיא ןדיי
 רעיײז ,ןעװעג זיא הלעמ עקיצנייא רעייז רשפא סָאװ ,םיגיהנמ ןשיװצ ץַאלּפ ןייז
 ןיא .ץַאלּפ רעייז ףיוא ןביילב ןענעק וצ ידכ ,ןרירװַאל ,ןכַאמ-תורשּפ וצ טייקיעפ

 ,דצה ןמ ןענַאטשעג רענרעק זיא הפוקת רענעי

 ןיא ,סעבַאגפיוא ענעדיישרַאפ טריפעגסיוא רענרעק טָאה ,ןליוּפ ןטײרפַאב ןיא
 ,טייקנבעגעגרעביא ןוא טייקיסיילפ ,טייקיעפ ןזיװעגסױרַא טָאה רע עכלעוו

 ךיז ןבָאה ,לארשי-יאנוש (סעקעדנע) ןטַארקָאמעדילַאנָאיצַאנ עשילוּפ יד וליפא
 םענייא ןעמונרַאפ דלַאב רע טָאה טַאנעס ןשיליוּפ ןיא .דובכ טימ םיא וצ ןגױצַאב
 ןקידיײטרַאפ וצ ,ךַאװ רעד ףיוא טרָאד ןענַאטשעג זיא רע .רעטרע עטשרע יד זופ
 ,ןסערעטניא עשידיי יד

 -פיוא טימ ןבעגעגּפָא ךיז רע טָאה ,טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג-שידיי רעד ןיא
 עלַארטנעצ יד ,זױה-רעקימעדַאקַא עשידיי סָאד טיובעגפיוא טָאה רע .שממ טעברַא יוב
 ןופ טוטיטסניא ןרַאפ ,ץַאלּפ ןרעל ַא רַאפ טנידעג ךיוא טָאה סָאװ ,קעטָאילביּב

 | .טפַאשנסיוו רעשיטסיאדוי

 זיא זיוה-קעטָאילביב סָאד רעבָא ,גָאט ןקיטנייה ןזיב ךָאנ ןעייטש םינינב עדייב
 םעד ןשרָאפ רַאפ טוטיטסניא רעד טרָאד ךיז טניפעג סע .ןדיי ןרָאװעג ןבעגעגרעביא
 ןלױּפ ןיא עטכישעג עשידיי יד ןשרָאפ רַאפ רעטנעצ ַא ןוא םוקמוא ןשידיי

 םישדח עטשרע יד ןיא ןליוּפ ןוָאלרַאפ טָאה רע ,לזמ טַאהעג טָאה רענרעק

 ,לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע טָאה ןוא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ
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 עט עי יי... 2,,,, 

 קלָאּפ רעשידיי ןייז ןוא שטיװעלעסָאי קערעב
 ןקיצ -2

 -וטיטסנָאק-יַאמ רעד ןופ סרענגעק עוויטַאװרעסנָאק יד .טססוגעג טָאה ןליו

 -רַאֿפ טָאה סָאװ ,גנוריגער רעשיסור רעד טימ טקיניײארַאפ ךיז ןבָאה עיצ דג
 רעציװָאגרַאט יד  ןרָאװעג זיא סע .םזילַארעביל םוצ געוו םעד טלעטש

 -ייז ןדיי ,(1792 רעמוז) גירק-רעגריב ַא טרעקַאלפעגפיוא טָאה סע ,עיצַארעדעּפנָאק
 סרעפמעק יד טימ ןטלַאהעג ייז ןבָאה ךָאד ,קיטילָאּפ ןופ טייוו ןעוועג ללכב ןענ
 ןייק ןדיי עקַאט טָאה עיצוטיטסנָאק-יַאמ יד .ןליוּפ ןיא עיצוטיטסנָאק רעיינ רעד רַאפ
 -מיס סיורג ריא וצ טליפעג ןבָאה ןדיי עויסערגָארּפ ךס ַא רעבָא ,ןבעגעג טשינ ךס
 ןטשרע םוצ .ריא ךרוד עיצַאּפיצנַאמע ףיוא ןעגנונעפָאה טגיילעג ןבָאה ןוא עיטַאּפ

 -רַאו יד ןיא ןעמ טָאה ,1792 יַאמ ןט3 םעד ,עיצוטיטסנָאק יד ןעמעננָא ןופ גָאטרָאי
 .תוליפת עכעלרעייפ טכירעגּפָא טעטש רעצניװָארּפ עכעלטע ןיא ןוא ןלוש רעוועש
 -ןַארפ ןוא שטייד ,שיליוּפ ,שיערבעה) ןכַארּפש ריפ ףיוא סיורא זיא עשרַאוװ ןיא
 רעקידיײטרַאפ םעד יו ,טסוגױא װַאלסינַאטס ךלמ םעד דובכל ןעמיה ַא (שיזיוצ
 ןוא ןגולק, םעד קידנבױל .עטקירדרעטנוא ןופ רעצישַאב םעד ןוא טייהיירפ ןופ
 "פשרַאװ ןיא טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ ןטָאטוּפעד יד ,, ןבָאה ,גיניק "ןטוג
 ?ףבקעי ןופ זה, םעד ןגעוו ךיוא ךיז טגרָאז רע זַא גנונעפָאה יד טקירדעגסיוא
 ערעטצניפ יד ןיא ייז טָאה ןעמ סָאװ יד ןופ עילָאד עקירעיורט יד,,ןרעסעברַאפ ןגעוו

 סרעקירָאטסיה עשידיי עטסערג יד ןופ רענייא -- ווָאנבוד ןועמש רָאסעפָארּפ

 רָאי ןיא דנַאלסורסיוו -- רווַאלסיטסמ ןיא ןרָאוװעג ןרױבעג זיא -- ןטייצ עלַא ןופ

 "ידי ןופ עטכישעגטלעווע רעקידנעבנעצ רעסיורג רעד ןופ רבחמ רעד זיא רע 0

 -טלעוו עייר ַא ןיא טצעזעגרעביא זיא יז .שיסור ןיא ןבירשעג יז טָאה רע ."קלָאפ ןש

 ,סעדָאה .ל ,טרָאּפַאּפַאר .י :טריפעגכרוד ןבָאה שידיי ןיא גנוצעזרעביא יד .תונושל

 -רַאפ ןיא טניוװועג טָאה ווָאנבוד .ןַאדזַאק .ש .ח ,קרַאמ לדוי ,ףיטש .נ ,שטיווַאנמלק .ז

 עשרַאוװ ןיא .עגיר ,ענווָאק ,ןילרעב ,גרובסרעטעּפ ,ענליוו ,סעדָא ןיא ןרָאי ןופ ףיױל

 -ןוָאנבוד איפָאס רעטכָאט ןייז ייב טכַארברַאפ לָאמ ערערעמ קיליױוטייצ רָאנ רע טָאה

 ןדיי רעװעשרַאוװ ןגעוו ןטקַאפ עכעלטכישעג .ךילרע קירנעה םעדייא ןייז וא ךילרע

 ןשידיי ופ עטכישעגטלעוו סווָאנבוד ןיא ןלעטש רעקנילדנעצ ליפ ןיא ןעניישרעז

 "יא יד) .עיגָאלָאטנַא רעד רַאפ טנעמגַארפ םעד סױרַא רימ ןעמענ טרָאד ןופ .קלָאפ

 ןועמזש זיא 1941 רעבמעצעד ןט1 םעד .(קרַאמ לדוי ןוא ףיטע םוחנ ןופ גנוצעזרעב

 ַא יא לארשי רבק וצ ןעמוקעג .יצַאנ ַא ךרוד ןרָאוװעג ןסָאשרעד עגיר ןיא ווָאנבוד

 -רַאמ ןיז ךָאנ סנגרָאמ וצ ףױא -- ןעמַאװצ םישודק רעקנילדנעצ טימ בורג-ןסַאמ

 ,טױט-רעריט
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 -טנעמ ןענייז ייז זַא ייברעד קידנסעגרַאפ רָאג ,סיפ יד טימ ןטָארטעג רעטרעדנוהרָאי
 עשיטָאירטַאּפ יד טריפעגכרוד ןבָאה סָאװ "?ןטַאטוּפעד,, יד זַא ךעלגעמ ץנַאג ?.ןש

 -נוא טריפעג טָאה סָאװ עּפורג רעקיבלעז רעד ןופ ןעוועג ןענייז עיצַארטסנָאמעד
 ןופ ןגירקסיורַא ןוא םייס םעד ןייז עיּפשמ לָאז רע ,גיניק ןטימ ןעגנולדנַאהרעט

 .עגַארפ-ןדיי רעד ןופ גנורעפטנערַאפ עקיצניג ַא ןטרָאד

 עשיטָאירטַאּפ וצ ףור רעד ןעמוקעג ךיוא םינּפַא ןיא עּפורג רענעגייא רעד ןופ

 "ונעג ךיז ןבָאה ענליוו ןיא סרעדיינש עשידיי ,ײמרַא רעשיליוּפ רעד רַאפ ןעקנַאשעג

 -ַאכָאס .ײמרַא-סטייהיירפ רעד רַאפ ןרידנומ טרעדנוה ייווצ ןעיינפיוא טסיזמוא ןעמ

 -רַאב .ןקעווצ עשיטָאירטַאּפ ףיוא טלעג ןבעגעג ןבָאה תוליהק רעוװַאלוּפ ןוא רעוועשט

 סָאװ ,םירחוס עקיטרָא ןופ עיצַאטוּפעד רעד ןיא ןעוועגטימ ןענייז ןדיי רעוועשטיד

 יקסװָאטאינָאּפ ףעזוי ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ רעריפ םעד ןעוועג םינּפ לבקמ ןבָאה

 תוליהק עשידיי .ןטנַאקיזומ-קלָאּפ יד רַאפ ןטנעמורטסניא טגנַאלרעד םיא ןבָאה ייז

 יד ,סעיצַארעּפָא-סגירק יד ןופ ןטילעג קרַאטש ןבָאה עילָאדָאּפ ןיא ןוא ןילָאװ ןיא
 "ור ךרוד טָאטש רעד ןופ גנורידרַאבמָאב יד טבעלעגרעביא טָאה הליהק רעהָארטסָא

 רָאי ןיא .ןרָאװעג ןפלָאהעג טשינ זיא דנַאל סָאד רעבָא ,(1792 ילוי) רעטילימ ןשיס

 ,ןסיירּפ ןוא דנַאלסור ןשיווצ ןליוּפ ןופ גנולייטעצ עטייווצ יד ןעמוקעגרָאפ זיא 2

 רעקסנימ ןוא עילָאדָאּפ ,טנגעג רעוועיק לייט ַא טימ ןילָאװ ןעמונעגוצ טָאה דנַאלסור

 טימ (קצָאלּפ ,שילַאק) ןלױּפ-סיורג לייט ןטייווצ םעד ןעמונעגוצ טָאה ןסיירּפ .טנַאק

 דנַאל לייט רעסיורג ַא ןרָאװעג ןעמונעגּפָא רעדיוו זיא ןליוּפ ןופ ,ןרָאט ןוא קיצנַאד

 ַא טליפעג טָאה עיצַאנ עשילױוּפ עטקידײלַאב יד .ןדיי רעטנזיוט רעטרעדנוה טימ

 עיצולָאװער יד טרעקַאלפעגפיױא טָאה סע -- סיר םעיינ םעד ןֹופ ייוו ןכעלצרעמש

 : ,1794 ןופ

 יד ךיז ףיוא טַאהעג טָאה סָאװ ,דנַאטשפיוא םעד ןופ רעריפ רעד ,ָאקשויטסָאק

 -יזיוצנַארפ רעד ןוא רענַאקירעמַא רעד ןופ ,סעיצולָאװער עסיורג ייווצ ןופ העּפשה

 -ירפ רעכעלרעגריב ןוא רעשיטילָאּפ ןופ ןפירגַאב ערעכעה ךס ַא טָאהעג טָאה ,רעש

 טָאה רע .טייהיירפ רַאפ טפמעקעג טָאה סָאװ ,ןלױּפ ןיא עטכאילש יד רעדייא טייה

 -רַאֿפ ןענייז םירעיוּפ ןעוו ,הכולמ עיירפ ןייק ןייז טשינ ןָאק סע זַא ,ןענַאטשרַאפ

 -ַארקַאמעד סרעריפ םעד .טכער ערעייז ןיא ךיילג טשינ ,סרעגריב יד ןופ טּפַאלקש

 -ַאב רַאפ ףמַאק ןופ ןערב ןיא טצילבעגפיוא זייוונטייצ ןבָאה ןעגנובערטש עשיט

 רָאפ טמוק ָאד זַא ,טליפעג ןבָאה ןסַאלק עטקירדעג יד .דנַאלרעטָאפ סָאד ןעיירפ

 ןריפ ןעק המחלמ-סגנויירפַאב יד זַא ,עיצולָאװער רעשיטעכאילש ַא ןופ רעמ סעּפע

 ,טייהיירפ רעכעלרעגריב רעטסקינייװעניא וצ

 טָאה סָאד .ןדיי לייט ַא ךיוא טּפַאכרַאפ טָאה טייהיירפ רַאפ גנורעטסײגַאב יד

 טסברַאה ןוא רעמוז) טרעגַאלַאב ןעוועג טייצ ַא זיא עשרַאװ תעּב טלעטשעגסיורַא ךיז

 -עג ןיא גנורעקלעפַאב עצנַאג יד ןוא ײמרַא רעשיסיירּפ-שיסור רעד ךרוד (4

 םעד רַאפ ץרוק סָאװ ,ןדיי ענעגייא יד .ץנעדיזער יד ןקידיײטרַאפ וצ ןרָאװעג ןפור

 ןופ ןביירט ייז טגעלפ עיצַארטסינימדַא יד ןוא סָאג ןיא ןלַאפַאב ייז ןעמ טגעלפ

 -וצ .ךיילג סרעגָאלּפ ערעייז טימ ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג טציא ןענייז ,עשרַאװ

 ןגעלפ טּפָא .טָאטש יד ןקידיײטרַאפ וצ ןצנַאש ןוא סנבָארג טכַאמעג ןעמ טָאה ןעמַאז

 ןיא רעװעג טימ לַאנגיס ןקיורמוא ןטשרע ןפיוא ןעמוק עקיליוויירפ עקיזָאד יד

 ןוא ןליוק ןופ ןפייפ ןרעטנוא .סרערעגַאלַאב יד דנַאטשרעדיװ ַא ןבעג ֹוצ טנַאה
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 ,רעװעשרַאװ עלַא טימ ןעמַאזוצ אנוש םעד ןפרַאװּפָא ייז ןגעלפ ןטַאנַארג ןופ רעייפ

 -רַאפ ןבָאה סָאװ ,ןדיי רעװעשרַאװ ייב .עטקידנווװרַאפ ןוא עטעגרהרעד קידנרעװנָא
 ןָאיגעל ןשידיי ןרעדנוזַאב ַא ןכַאמ וצ קנַאדעג א ןעמוקעגפיוא זיא ,טָאטש יד טקידייט
 זיא ןטָאירטַאּפ עּפורג רעקיזָאד רעד ןופ שארב ,דנַאלרעטָאפ סָאד ןקידייטרַאפ וצ
 ,שטיװעלעסָאי קערעב ןעוועג

 רעטעמאז םעד ןיא 1765 רָאי ןיא ךרעב ןריובעג זיא שטיװעלעסָאי קערעב
 עלַא סָאװ ,געוו-סנבעל ןטסרעװש םעד טכַאמעגכרוד טָאה רע .עגניטערק לטעטש

 ,ץירּפ םִייב רָאטקַאפ ַא ךָאנרעד ,רדח רעד רעירפ :טייצ ןייז וצ טיילעגנוי עשידיי
 טביוה ָאד ןוא ,יקסלַאסַאמ ףָאשיב רענליוו םוצ לעטש ַא ףיוא ןעמוקעגנָא זיא רע
 ,דנַאלסױא ןייק ןרָאפ טפָא טגעלפ יקסלַאסַאמ .ערעירַאק עשילרעטסיוא ןייז ןָא ךיז
 טָאה קערעב .רָאטקַאפ ןקידווערעק ןייז ךיז טימ ןעמענטימ ,זירַאּפ ןייק טּפיוהרעד
 ןופ ןקוקוצוצ ךיז טייהנגעלעג יד טַאהעג טָאה ןוא שיזיוצנַארפ טנרעלעגסיוא ךיז

 רע טָאה ָאד .ןרעקרַאפ טגעלפ ןָארטַאּפ ןייז וװ ,ןענָאלַאס רעזירַאּפ וצ טייז רעד
 סָאװ ןעיידיא עיינ יד טריּפשרעד טָאה רע ,טלעוו רעדנַא ןַא רָאג ךיז רַאפ ןעזרעד
 טייצ רעד וצ .,עיצולָאװער רעד ברע טָאטש-טלעװ רעד ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןענייז

 יד ןזָאלרַאפ ,ןַאמ-עילימַאּפ ַא טלָאמעד ןיוש ,קערעב טָאה םייס ןקירָאיריפ םענופ

 .עגַארּפ טָאטשרָאּפ רעד ןיא עשרַאװ ןיא טניווװעג טָאה ןוא ןיקסלַאסַאמ ייב לעטש
 ףייר ןקערעב ייב ןענייז ,גנורעטסייגַאב רעשיטָאירטַאּפ ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא ,ָאד
 טימ ןרעקרַאפ ןייז ןופ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,ןקורדנייא עשיטילָאּפ יד ןרָאװעג
 ,דנַאלסיױא ןיא תועיסנ ןופ ןוא םיצירּפ יד

 טָאה עשרַאװ ןרעגַאלַאב סָאד ןוא ָאקשויטסָאק דלעה םעד ןופ טירטפיוא רעד
 ;עעדיא רעטערקנַאק ַא ןיא קנַאדעג ןשיטילָאּפ ןקידלּפענ סקערעב טרעּפרעקרַאפ
 דנייפ רעד וװ ,ץנעדיזער יד ןעװעטַאר רַאפ ,ןלױּפ ןעיײרפַאב רַאפ ןפמעק ףרַאד ןעמ
 -רעטָאפ םעד זַא ,ןזיװַאב ףרַאד ןעמ ;ןטסירק ייס ןוא ןדיי ייס תורצ טפַאשרַאפ טָאה
 יז זַא ןוא ןיז עריא טימ ייר ןייא ןיא ןפמעק ךיוא ןענָאק רעדניק-ףיטש סדנַאל

 ןקידייטרַאפ ןופ ןערב ןטכער ןיא ,1794 רעבמעטּפעס .הכרעמ ערעסעב ַא ןענידרַאפ
 ָאקשויטסָאק רידנַאמָאק-טּפוה םעד טגנַאלרעד שטיװעלעסָאי קערעב טָאה ,עשרַאוו
 ןופ עירעלַאװַאק עגנירג ליײטּפָא רעדנוזַאב ַא ןכַאמ וצ ןביולרעד לָאז רע ,השקב ַא
 טליטעגטימ סָאד טָאה ןוא טמיטשעגוצ ןרעג טָאה ָאקשויטסָאק .ןריטנולָאװ עשידיי
  ץרַאטש רע טביול לעפַאב םעד ןיא .רעבמעטּפעס ןט17 םעד לעּפַאב ןרעדנוזַאב ַא ןיא

 ןענייז ייז וװ דנַאל סָאד ןעקנעדעג סָאװ ,עקיליוויירפ יד ןופ ןערב ןשיטָאירטַאּפ םעד
 עג ךיוא ייז ןלעװ טייהיירפ סנלױּפ ןופ זַא ,ןעייטשרַאפ ייז ןוא ,ןרָאװעג ןריובעג
 "ידיי םענופ רידנַאמָאק רַאפ טכַאמעג ןעמ טָאה ןקערעב .ערעדנַא טימ ךיילג ןסינ
 .ןפָאװ ףיוא טלעג ןעלמַאז ןוא ןריטנולָאװ ןריברעוו ןביוהעגנָא טָאה רע .קלָאּפ ןש

 :עגּפָא "גנוטייצ-סגנוריגער, רעװעשרַאו רעד ןיא זיא רעבָאטקָא ןט1 םעד
 ןטלַא ןַא ןיא רָאנ ,שיליוּפ ףיוא ןדיי וצ ףורפיוא סעשטיװעלעסָאי קערעב טקורד

 ;:ליטס ןשיערבעה

 םעד ןצרַאה ןיא טָאה ריא סָאװ עלַא ריא ,לארשי קלָאפ םענופ רעדניק טרעה,
 ,טסייוו .,.!דנַאלרעטָאפ סָאד ןקידייטרַאפ ןפלעה טליוו ריא סָאװ עלַא ריא ,טָאג ןסיורג
 .םיצירּפ עסיורג ךס ַא ...תוחוכ עלַא רַאפרעד ןבעגוצּפָא טייצ יד ןעמוקעג זיא טציא
 -רעטָאפ ןרַאּפ ןייז וצ ריקפמ ךיז טיירג ןענייז עסיורג ןוא רעדניק עשיטעכאילש
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 רימ תעב ,רעוועג רַאפ ןעמענ טשינ ךיז ,עטפדורעג ,רימ לָאז עשז-סָאװרַאפ ,דנַאל
 טימ טשינ רימ ןלָאז סָאװרַאפ ..!טלעװ רעד ףיוא עלַא רַאפ רעמ טגָאלּפעג ןענייז

 טקנוּפ טגָאזעגוצ ודנוא טָאה ןעמ סָאװ ,טייהיירפ וצ ןגָאלשרעד ךיז עצַארּפ רעזדנוא
 וענידרַאפ ןעמ ףרַאד רעירפ רעבָא ..?ערעדנַא עלַא יו ױזַא ,ךעלרע ןוא טסעפ ױזַא
 -טכַאװ ,קינװָאקלָאּפ רַאפ ןרעוו וצ טמיטשַאב קילג ַא ןפָארטעג טָאה ךימ ...טייהיירפ
 -למ רימָאל ,עיירטעג רעדירב ףלױּפ דנַאל עטגָאלּפעג סָאד ןעיײרפַאב וצ ףיוא עשז

 טינ סָאד ןלעוו רימ ביוא !טולב ןּפָארט ןטצעל ןזיב דנַאלרעטָאפ ןרַאפ ןטלַאה המח

 ,קיור ןוא יירפ ןבעל רעדניק ערעזדנוא סנטסקינייװ ןלָאז ,(גנואיײרפַאב יד) ןבעלרעד

 ".ףטרעּפמעל ןוא ןבייל יוװ ױזַא ףיוא טכַאװ .תויח עדליוו יוװ ןרעדנַאװ טשינ

 טפור רע .ךיוא -- קנַאדעג רעשיטילָאּפ ןייז ,ויאנ רעייז זיא ךַארּפש סקערעב
 ,טסעגרַאפ ןוא ,ךיילגַאב "םיצירּפ עסיורג ,, טימ טייהיירפ רַאפ ןסיגרַאפ וצ טולב ןדיי

 -ייז קינייװ רעייז םערָאװ ,טייהיירפ עשידיי טשינ ךָאנ טסייה טייהיירפ סמיצירּפ זַא
 א ןיא טבעלעג טָאה רע .ָאקשויטסָאק יװ ןטסינַאמוה ענױזַא םיצירּפ ןעוועג ןענ
 -ריב עיירטעג ןענייז ייז זַא ,ןזייווַאב וצ טבערטשעג ןבָאה ןדיי-ברעמ ןעוו ,טייצ
 ןיא ןבָאה סָאװ ,ןטלַאטשעג עשידיי ןגיוא ענייז רַאפ טבעוושעג ןבָאה אמתסמ .סרעג
 טָאה גנורעטסיײגַאב סקערעב ...עידרַאװג-לַאנָאיצַאנ רעזירַאּפ ןיא טנידעג 1789 רָאי
 קלָאּפ ַא ןרָאװעג זיא טייצ רעצרוק ַא ןיא ,ןריטנולָאװ לָאצ עשּפיה ַא טכַארבעג םיא
 ןעלטימ עגרַאק ףיוא ךיג ףיוא טנּפָאװַאב ,לייט-רעטילימ רעשידיי רעד ,ןַאמ 500 ןופ

 ןעזעגסיוא רעכיג טָאה ,תובדנ ןופ ןוא עסַאק-סגנוריגער רערענָאיצולָאװער רעד ןופ
 ,טסעפ ןעװעג עלַא ייז ייב זיא ליפעגיטכילפ סָאד רעבָא ,עיצילימ-סקלָאפ ַא יו

 רעשידיי רעד ,טנַאה רעד ןיא סקיב ַא ןטלַאהעג לָאמ עטשרע סָאד ןבָאה ייז שטָאכ
 ןט4 ןופ גָאט ןכעלקילגמוא םעד ןייז וצ בירקמ ךיז טייקיעפ ןייז ןזיװַאב טָאה קלָאּפ
 -יױט 15 יד ןשיװצ .עגַארּפ טמערוטשעג טָאה רעטילימ סווָארָאװוס ןעוו ,רעבמעווָאנ
 ןופ ןסַאג יד ןיא ,עגַארּפ ןופ ןלַאװ יד ףיוא ןעמוקעגמוא ןענייז סָאװ ,ןקאילָאּפ טנז

 רעד .קלָאּפ רעשידיי רעד ךיוא ןעוועג זיא ,לסייוו ןופ סעילַאװכ יד ןיא ןוא עשרַאוװ
 ןקערעב .ןזיּפש ןוא ןליוק עשיסור ןופ ןעגנוטסעפ יד ףיוא ןלַאפעג זיא לייט רעטסערג
 סרעריפ ערעדנַא טימ םענייאניא דנַאלסיוא ןייק ןפיױלטנַא וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה
 עיצילַאג רעשיכיירטסע רעד ןיא סערוטנַאװַא לָאצ ַא ךָאנ ,ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ
 -רָא וצ גנוריגער רעשיכיירטסע רעד טגיילעגרָאפ ןבָאה לָאז שטיװעלעסָאי קערעב)
 טערט ןוא עילַאטיא ןיא קערעב זיא ,(ןזיוצנַארפ יד ןגעק לייטּפָא ןשידיי ַא ןריזינַאג
 סנָאעלָאּפַאנ רעטנוא ןרענָאיגעל עשיזױצנַארפ-שילוּפ יד ןופ ןעייר יד ןיא ןײרַא
 ,ךָאפ

 "עג טָאה ןעמ ןעוו ,עגַארּפ טָאטשרָאפ רעד ןיא טכַאלש רעד ךָאנ ןגרָאמ ףיוא
 דלעפ-טכַאלש סָאד זיא ,ןווָארָאװוס טָאטש יד ןבעגרעביא ןגעוו ןעגנולדנַאהרַאפ טריפ

 עטקידנוװרַאפ טימ ןוא ,סרענלעז עשידיי ענעלַאפעג ,םיתמ טימ טקעדַאב ןעוועג ךָאנ
 ןופ דיי רעכייר רעד .ףליה וצ ייז ןעמוק וצ ןזיוװַאב טשינ ךָאנ טָאה ןעמ סָאװ ןדיי
 -קעװַא טָאה ,ײמרַא רעשיסור רעד ןופ רעלעטשוצ ַא ,רעװָאקטיבז לאומש ,עגַארּפ
 ןוא ןטַאקוד ענעדלָאג טימ לסעפ ןייא :ךעלסעפ ייווצ ףיוה ןיא ךיז ייב טלעטשעג

 סָאװ רערעדעי 'זַא ןדלָאמעג טָאה רע ןוא -- ,סלבור ענרעבליז טימ לסעפ טייווצ ַא
 ַא טגנערב סע רעוו ןוא ,טַאקוד םענעדלָאג ַא טגירק ןדיי ןטקידנוװורַאפ ַא טגנערב
 ןעמונעגפיונוצ ךיג ץנַאג ןעמ טָאה .לבור םענרעבליז ַא טגירק --- ןייז וצ רבקמ תמ
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 ןדיי סָאװ םזיטָאירטַאּפ רעד רָאנ .םיתמ עלַא ןעוועג רבקמ ןוא עטקידנווװרַאפ עלַא

 טקריוװעג טשינ טָאה טגנערבעג ןבָאה ייז סָאװ תונברק יד ןוא ןזיװעגסױרַא ןבָאה

 םעד ןטעבעג טָאה טַארטסיגַאמ רעװעשרַאװ רעד .דנייפ-ןדיי ענעסיברַאפ יד ףיוא

 ןדיי ןקישסױרַא לָאז ןעמ ,ןדוועהסקוב ײמרַא-עיצַאּפוקֶא רעשיסור רעד ןופ רעריפ

 יד ןבָאה סע סָאװ עיגעליירּפ רעטלַא רעד ןופ ךמס ןפיוא טָאטשטּפױה רעד ןופ

 טָאה בייהנָא ןיא .גנורעדָאפ עדליוו יד ןפרָאװעגּפָא טָאה ןעדוועהסקוב .עשיטעטש

 "רַאװ ןיא ןעניוװ וצ טכער ןרַאפ ןדיי רַאפ רעייטש ןרעדנוזַאב ַא טלעטשעגנייא רע

 טבעלעג ןבָאה סָאװ עלַא ןעניוװ ןטרָאד טזָאלעג יירפ רע טָאה רעטעּפש רעבָא ,עש

 ,המחלמ רעד וצ זיב עשרַאװ ןיא

 ,8 דנַאב .קלָאפ ןשידיי ופ עטכישעג-טלעוו יד ןופ

 .1954 ,קרָאי ןינ-סערייא סָאנעוב

 ןהמו עת" יצאבוועװפ טעג ..ָא 5
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 ןָאזעניד בקעי

 שטעט עא עי י

 יקסינַא .ש וצ ווירב ַא

 ,1915 ,לירּפַא ןט26 ,עשרַאװ

 -נייא-ןייא ןיימ ןיוש ןצרּפ ןקילעז רעזדנוא ךָאנ ןוא רעטסביל ,רעטסרעיי
 !יקס-נא .ש דניירפ העקיצ זײ

 ךיא .ןקירדוצסיוא ריד רעיורט ןיימ ,קיטייוו ןיימ טַאהעג טינ רעטרעוו ןייק
 טגָאז סע יו ,ןגָאז רעמ רעטרעוו יד ןענעק סָאװ רעבָא .טשינ ךיוא טציא ךָאנ בָאה
 סָאװ דעי רַאפ יו ,ריד רַאפ ךיז םעש ךיא ?ןײלַא ץרַאה קידנליפ-יירט ןייד ריד
 ךיא .םיא טימ ןעוועג ןבעל ןיימ זיא ןדנובעגנעמַאזוצ גנע יוווד יו ױזַא טסייוו

 קיצנַאװצ ןוא טכַא עצנַאג זיא סָאװ רעד ,רע תעב ,ךָאנ בעל ךיא סָאװ ,ךיז םעש
 טשינ טבעלַאב ןוא רעמ טשינ ןיוש טבעל ,ןבעל ןיימ ןופ לַאװק רעד ןעוועג רָאי

 ,טבעלעג ךָאנ טָאה רע תעב ,רעירפ לָאמ עלַא יװ ,המשנ ןוא טסייג ןיימ רעמ

 טכעלש ױזַא לָאז ךיא ןעוו ,ןעוועג דנַאש ַא ךעלקריוו טלָאװ ןבעל ןיימ רעבָא

 סרעדנוזַאב ןוא ,סנדייב רעזדנוא ,ץרּפ זַא ,ייז יו ןביילג ןוא ערעדנַא עלַא 'יוו ןייז

 עלַא יד ,ןביולג וצ םעד ןיא ןָא טשינ בייה ךיא !ןברָאטשעג תמאב זיא ,ץוּפ ןיימ
 ךַאװש וצ ןענייז ,טיוט ןייז ןופ רעהפיוא ןָא רימ ןענָאמרעד סָאװ ,םיתפומו תותוא
 -מוא ןכעלדנעמוא םעד ןופ טייקכעלקריוו רעד ןיא ןגייצרעביא וצ ץרַאה ןיימ ךיוא

 -נעמיטנעס עטסרעלוּפָאּפ ןוא עטסטמירַאב יד ןופ רעניײא -- ןָאזעניד בקעי
 ענווָאק ייב רעגאז יינ ןיא ןרָאװעג ןריבעג זיא ןטסינַאמָאר-סקלָאפ עשידיי עלַאט
 "קיזעטנַאמרעגנוי רעצרַאוװע רעד; ןַאמָאר ַא ןופ רבחמ םלַא ןיװע .1856 רָאי ןיא
 רָאי ןיא רע זיא -- ןרַאלפמעזקע רעטנזױט רעקנילדנעצ ןיא ןענישרעד ,1877 --
 רעטסיירטעג ןוא רעטסטנעָאנ ם'ץרפ .ל .י ןרָאװעג .עשרַאו ןייק ןעמוקעג 5
 רעד טֶא וצ זיא ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא .מיױט ןוא ןבעל ףױא שממ -- דניירפ
 קיסיירד יו רעמ עשרַאוו ןיא בששות ַא שטָאכ .יקס-נא .ש ןענַאטשעגוצ טפַאשרבח
 ןעניפעג וצ ןטלעז טּפַאשדנַאל ןוא טפַאשקלָאפ עשידיי רעװעשרַאװ יד זיא -- רָאי
 "יו לֵלֹכֹב ןבעל ןייז ןופ רָאי 15 עטצעל יד ןיא רע טָאה בגא .קרעוו סנָאזעניד ןיא
 .ן'ץקרפ -- טייצ ןוא סעיגרענע ,ןטנעלַאט ענייז לֵא קידנבעגקעווַא ,ןבירשעג קינ
 םירבק םיקסינַא ןוא סע'ץרפ ,ןייז רעביא .1919 טסוגױא ןיא ןברָאטשעג זיא רע
 ַא ןיא ,ָאד ןעגנערב רימ סָאװ ,סנָאזעניד וירב רעד ."ץרפ להוא , רעד ָאד זיא
 -ךניירפ רעשירַארעטיל רעשידיי רעװעשרַאװ רעטסנביהרעד רעד ןופ טנעמוקָאד
 ,טפַאש
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 טייקנבעגעגרעביא ןוא טפַאשביל ליפ ױזַא טימ טָאה סָאװ ,סניימ ץרַאה סָאד !קילג
 ךיז ןיא ןקידעבעל ַא טציא ךָאנ םיא טליפ ,םיא ּרַאֹפ טריסלוּפ ןוא טליפעג ליפ ױזַא

 ,רבק ןייז ןבענ ייטש ךיא ןעוו טסבלעז ..ןקידעבעל ַא ךָאנ יו םיא ךָאנ טקנעב ןוא

 עניילק'סָאד רימ טימ ךיילגוצ טנעייל ןֹוא טייז ןיימ ייב רעקידעבעל ַא רע טייטש -
 ה"ערת ןסינ ט"י רטפנש ל"ז ץרּפ שובייל קחצי נפ, :לטערב-הבצמ קילייוװרעד

 -ַאב ןגיוא עניימ ןופ רערט עסייה ַא סױרַא רימ ךיז טלקייק ןוא -- -- "ה"בצנת
 סָאװ ,רימ ןופ רע טכַאל לכיימש ןקידנרעטנומפיוא ןייז טימ ןוא דלַאב סע רע טקרעמ

 ןענייוו וצ דלַאב ענעדיי ַא ןופ עבט ַא בָאה ךיא

 ןפיוא ָאד רעטרעוו רָאּפ יד ריד ןגָאז סָאװ -- רע טגערפ --- ?וטסנייוו סָאװ ,ונ --
 טסייוו סָאװ ,דיי-תורבק ןייד ןבירשעגפיוא טָאה ייז ,שטנעמ רעשירַאנ ?לטערב-הבצמ
 שוביל קחצי רשפא זיא םיא רַאפ ףטיוט ַא רַאפ רעמ טשינ טיוט ןוא ןבעל ןגעוו
 !ריד ןבענ ךָאד ךיא ייטש טָא ,ךָאד רע טבעל רעבָא ריד רַאפ ,ןברָאטשעג ץרּפ
 ןעמ יו ןסעגרַאפ רשפא .ךימ וטסליװ ןוא וטסנעק רעדָא ?טשינ ךימ ןעד וטסליפ

 ?ןטױט ַא טסעגרַאפ

 ,רימ ךיז טכוד ,"ןסעגרַאפ ,, טרָאװ סָאד קידנרעה ,טרעטיצרַאפ רע ךיא זַא ןוא
 טשינ ,בקעי 'ר רעביל ןיימ ,סעכ ןיא טינ ייז,, ;דלַאב ךימ טסיירט רע יוװ ךיא רעה
 ןבעל ןייד ןיא עגר ןייא שטָאכ ךימ טסעוװ וד טשינ ןוא טסליוװ וד טשינ ןוא טסנעק וד
 ,"ןעוועג טשינ קפס ןיא לָאמ ןייק רָאג םעד ןיא ןיב ןוא סע סייוו ךיא .ןסעגרַאפ

 ןצרַאה םענעגייא ןיימ ןופ לוק ןטימ רעטרעװ עסיז ענייז קידנרעה ױזַא ןוא
 ןגרָאמ :גָאװצ םעד טימ רֿבק ןייז טימ ךיז דיישעצ ךיא ןוא ,טסיירטעג ךימ ךיא ליפ

 טימ ןדיישעצ ךיז גָאזוצ ןבלעז ןטימ ןעוועג טניוװעג ןיב ךיא יװ ,ןעמוק וצ רעדיוו
 | ,רדסכ רָאי קיצנַאװצ ןוא טכַא עצנַאג גָאט ןדעי םיא

 םייב םלוע תיב ןשידיי רעװעשרַאװ ןפיוא טרָאד טשינ !יקסד נַא רעביל ןיימ

 -רַאפ ןוא טנלע ךיז ךיא ליפ "ץרּפ שובייל קחצי 1"ּפ,; לטערב-הבצמ ןטימ רבק
 ןגיוצעג ,גָאט ןדעי ךָאנ ייג ךיא ןיהווו ,89 ַאקסמילַאזרעי ףיוא טרָאד רָאנ ,טמותי
 ןיא ץרַאה טמעלקַאב ןיימ טרעיורט ןוא טנייוו טרָאד .טייחניווועג רעגנַאל ַאזַא ןופ

 עלַא טכַאמעג קיטכיל לָאמ עלַא רימ טָאה סָאװ ,הניכש יד ןיוש טלעפ טרָאד ,רימ
 ַא יו רעמ טשינ ןבילבעג ץרּפ ןקיטכיל ,ןסיורג ןופ זיא טרָאד .ךעלעקניוו ריפ

 בָאה ךיא סָאװ ,ךיא ליפרעד ָאד טשרע ןוא ..,ןברוח ַא ,ןקלָאװ-רעיורט רערעטצניפ

 טרעוו רערעטצניפ ןוא רערעווש ץלַא גָאט ַא סָאװ ןוא ...ןריולרַאפ גנולצולּפ ױזַא

 -טעברַא ןייז שטָאכ ךָאנ זיא קירוצ געט רָאּפ ַא טימ .המשנ ןיימ רַאפ רעיורט רעד ָאד
 רַאפ ןכש רעקילעפוצ ַא םיא ןיא ןיוש טניווװ טציא .ןעוועג ןייר ןוא ץנַאג רעמיצ
 -ביירש סצרּפ ןבענ ,לוטש סצרּפ ףיוא ןוא .טלָאצ רֶע סָאװ טלעג-הריד לבור עכעלטע
 -עטיל ןייז ןוא קלָאּפ ןייז רַאפ טסניד רעקיליײה ןוא טסנוק ןופ חבזמ םעד ,שיט

 -ָאק ַא טימ רענייא סעּפע ױזַא יצ ,טנעדוטס רעכעלטסירק ַא טציא טציז ,רוטַאר

 ַא ןופ סיוועג ָאכע ןַא ,עידָאלעמ עכערפ ַא .סעּפע רעטנוא ךיז טפייפ ןוא ,עדרַאק
 ..ןַאטנַאש-עּפַאק

 סָארדרַאפ ןוא קיטייוו ןופ רימ ןיא ץרַאה סָאד ּפָא טברַאטש ,סנױזַא קידנקוקוצ
 ...ןגָארטרעבירַא טשינ שדוקה לוליח םעד ןעק ךיא ןוא

 וצ סָאװ ,שרוי ַא ןוז ַא יו רעמ טשינ רעֿבָא ,ןזָאלעג שרוי ַא ,ןוז ַא טָאה ץרּפ
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 ,רעטָאפ ןסיורג ןייז ןופ ןבילבעג זיא סָאװ ,ץלַא ףיוא טכער עלַא יד טרעהעג םיא
 ףענעק ןוא ןייטשרַאפ טלָאװעג טשינ ןוא טנעקעג טשינ טָאה ,שרוי רעד ,רע ןכלעוו
 ,,,טיוט ןייז ךָאנ רעקינייװ ךָאנ ןוא ןבעל ןיא טשינ

 סָאד ןוא עטסרעטיב סָאד ,עטסכעלנייּפ סָאד זיא ,דניירפ רעביל ,סָאד ןוא
 ,ךעלנעזרעּפ ריד ךיא ביירש סָאד ןוא ,רעבירַא טציא בעל ךיא סָאװ ,עטסקירעיורט
 וצ דנַאטש וצ זיא סע יו ךעלגעמ טשינ זיא יצ ,ןגערפ ךיד ליוו ךיא ןוא ,ריד רָאנ
 ןעוועג רעייט ןוא ביל םיא זיא סָאװ ,ץלַא טימ רעמיצ-טעברַא סעצרּפ זַא ,ןעגנערב

 ,ןדנירג ךיז טעװ רע וװ ליפכיילג םואעזומ-סקלָאפ ןשידיי ןרַאפ ןרעוו טפױקעגּפָא לָאז !
 טָאה רע ןכלעוו ןיא ,רעמיצ-טעברַא סעצרּפ רָאנ .ענליוו ןיא יצ ,דַארגָארטעּפ ןיא יצ
 ןוא יירט ױזַא ,ןפַאשעג תורצוא ערַאבצַאש ןוא ענייש ליפ ױזַא קלָאפ ןשידיי ןרַָאפ
 -סקלָאפ ַא ַא ןביילב לָאז ,ךיא ליװ ,טעברַאעג רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ ךעלרע
 : | :עיווקילערד טקלָאפ ַא ,םוטנגייא

 רימ רַאפ טסליוו וד ביוא ,ןוא םעד ןגעוו טכַארט ַא א טסנרע וט ,ךיד טעב ךיא
 "טָא ןכעלקריוורַאפ ןיא רָאנ ןעניפעג יז וטסנעק ,ןעניפעג טסיירט לסיב ַא שטָאּכ
 ,םעניימ שטנווו ןסייה םעד

 ךיא בָאה ריד וצ ןביירש זַא ,סייוו רָאנ ,ןביירש טשינ רעמ טציא ריד ןָאק ךיא

 עניימ ןָא ריד ןעמוק יצ ןרעפטנע ,סנטשרע ,רעבָא רימ טטזומ וד ,ליפ יו רעמ טציא
 רימ ןביירש טשיִנ ןייד ןופ הביס עתמא יד ,סנטייווצ ,רימ ןרעלקרעד ןוא ווירב
 סנייד ךָאנ קנעב ךיא יװ ןײלַא טסייוו וד שטָאכ ,טרָאװ ןייא וליפא טייצ עצנַאג יד

 ביג ,דנַאטשוצ:-לעז ןיימ וצ טציא זיא טרָאװ ַא סנייד קיטיינ יו ןוא טרָאװטסיײרט ַא

 ןסיגַאב ןרערט עסייה טימ ןוא ןקירד יז ךיא זָאל ,דניירפ רעביל ,טנַאה ןייד רימ
 טשינ ךיוא ןיוש רימ וטסיב רשפא ,קידנטכַארט ,דניצַא ךימ ךיא ליפ טנלע יו |

 לחומ טָאג ריד לָאז ןרױלרַאפ םיא ןבָאה רימ רעדייא ןעוועג טסיב וד סָאװ ,רעד

 | ,ןגייווש ןייד ןייז

 ןייד ,קיצרַאה ךיד שוק

 ןַאזעניד י

 1959 ,םערייא םָאנעוב ,םיזירק רעד ,עלעסָאי :ךוב ןופ
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 : 63 יע יט יט יע ידע יע ידע ידע יע יע ט ,יירעט ,,דנס ,י

 ...רעטַאעט ןיא לָאמ עטשרע סָאד

= 
 טימ לופ ןעוועג בוטש-בלעוועג סלאומש רעטעפ םעד זיא ןסע ןכָאנ תבש ןדע

 "ירב ערעגניי ייווצ סעדלָאג עמומ רעד ןופ סעקנַאשזעלָאק ןוא ןגעלָאק ,גרַאװגנוי

 -פיונוצ ךיז ייז ןענייז עלַא סָאװ ,עמילב רעטסעווש ַא ןוא קאילומש ןוא ןרהא,רעד

 .ןצנַאט ,רעדיל ןעגניז ,ןלייוורַאפ ךיז רעהַא ןעמוקעג
 ךָאנ רוחב ַא ,רעדירב ייווצ סעדלָאג עמומ רעד ןופ רערעגנוי רעד ,קאילומש

 ךעלעקעז עלעגד ךעלצרַאװש טימ ,רעטרעצעגּפָא ןַא ,רעניד ַא ,קיצנָאװצ יד רַאפ

 רעבָא רע זיא ,רעטסוש רעטסָארּפ ַא שטָאכ ,ןַאמ ןטלַא ןַא ייב יװ ןגיוא יד רעטנוא
 ןופ עלעקנשעק-טסורב ןיא עלעכיט ןדייז ַא טימ ,ךיש-קאל ןיא טנארפ ַא ןעוועג

 -ניא טנורש ןסייו ַא טימ טמעקרַאפ רענייז ּפָאק רעד .רעטינרַאג ןטסַאּפעג-טוג
 רעקידרעייפ ַא .עדַאמָאּפ רעטרימשעגנָא רעד ןופ טצנַאלגעג קידנעטש טָאה ,ןטימ
 יד ןיא רע טָאה ןלַאזיץנַאט רעװעשרַאװ יד ןיא עטסעב יד ןופ רענייא ,רעצנעט
 ,בוטש-בלעוועג ןיא לאומש רעטעפ םייב ץנעט יד טימ טריפעגנָא ,ןסע ןכָאנ םיתבש

 :עלעכיט םענעדייז ןטימ טעכָאפעג

 -כָאנ םיא ןבָאה ,עכעלקילג ,ענעגָארטרַאפ ,ךעלרָאּפ ייר יד ןוא -- !אוו אננא --

 עטריצילּפמָאק ןיא ןאבסיטאּפ ַא ןיא ,שַאדרַאשט ןשירַאגנוא ןַא ןיא טגלָאּפעג

 .סעקרעגנעוו
 "עג ךיז ,טרעדוּפעגרעביא ןעמַאד יד ךיז ןבָאה ,ןטייווצ ןוא ץנַאט ןייא ןשיווצ

 -רַאפ ,סרעכעפ-רעדעפ עסיורג טימ רעמינּפ עטציװשרַאפ-טיור יד רעביא טעכָאפ
 "דמעה יד ,ךעלקער ןָא ןרעילַאװַאק יד .סעװַאּפ ןופ ןקע עטײרּפשעצ יד יװ עקיב

 -עג ןרױבעג זיא -- םױבלעטייט ןימינב ףסוי ןופ םינַאדועספ -- ןילבמעד .ב

 יד ןץא רעכַאמ-?טיה ַא יו טעברַאעג .ץלבמעד-ץישזדאמ ןיא 1897 רָאי ןיא ןרָאװ

 רָאי יא .עשרַאװ ןיא -- 1919 זיב 1913 ןופ -- רעטעּפש ,םעדאר ןיא ןרָאי עגנוי

 -ַאמָאר וא רעלייצרעד .עקירעמַא ןייק ןעמוקעג -- זירַאּפ ןיא רָאי ןייא ךָאנ -- 1

 -רקַאב *טכַאניברע,, ןַאמָאר ןייז רַאפ .ןעגנולמַאז עזארפ ערערעמ ןופ רבחמ .טסינ

 -ָאמ רעשיטנעטױא ןוא רענעק רעטוג .1954 רָאי ןיא עימערפ-דעמַאל-יאול יד ןעמ

 עטשרע סָאד .טּפַאטמערָא רעשירַאטעלָארּפ רעוװעעשרַאװ רעד ןופ טרָאװ ןיא רעל

 -ַָאר ןשיפַארגָאיבָאטױא ןופ דנַאב ןטיױוצ ןופ 32 לטיּפַאק רעד ןיא *רעטַאעט ןיא לָאמ

 ןיא םע .*טָארַאב םענעגיא ףיוא , ןעמָאנ ןרעטנוא ןענישרעד ,"טכַאנ ברע; ןַאמ

 -עשטָאמס רעד םורַא ןופ עשרַאװ ןטכידעג ןשידיי ןופ דליב-רעגיײטש שירעלטסניק ַא

 .המחלמ טלעװ רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ןרָאי עכעלטע עּפַאנק -- סַאג
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 ערעייז םורַא טעדאפעג ןבָאה ,עטציוושרַאפ ךיוא ןײלַא שטָאכ ,טצרַאשרַאּפ לברַא
 -ענילַאמ טימ רעסַאװ-עדָאס לזעלג ַא :ןעקנַארטעג עטלַאק טימ ,סעקרענטרַאּפ-ץנַאט
 -רַאפ .עלעסעפ ןרעצליה ַא ןופ טּפַאצעגנָא סָאװ-רָאנ ,ריב קימיוש לזעלג ַא ,טּפַאז
 רעד ףיוא ןעמ טקיש ,טכיל ַא ןָא טדניצ'מ רָאנ יו ,רעטניוו רקיע רעד ,וצ-טכַאנ
 "יא טימ טינשפיוא ךָאנ ,עדרַאטסומ טימ ךעלטשרווװ עסייה ךָאנ עשטָאמס רעשידיי
 -קורעגפיונוצ ַא ,רעגנַאל ַא ,שיט םורַא טציז'מ ,טיורב טלטייבעג ךָאנ ,ךעלעקרעג

 ,ָאנימָאד ַא ,עקשינרעט ַא ןעמ טליּפש ייברעד ,רעצרעה יד רעטנוא ךיז טנעל'מ ,רעט
 ,קיצנאווצנואנייא ןַא ,עקָא ןַא

 וצ ןעמוקעגוצ ןענייז ךעלרעדירב ייווצ יד ןעוו ,ןסע ןּכָאנ תּבש ,רעכָא טנייה

 טשינ רענייק טָאה ,בלעוועג טסלאומש רעטעפ ןופ ריט רעטלַארּפעגפיוא-קידרעמוז רעד

 ףיוא ךיש עקידנּפירקס ,עלעג טימ רענעצנא עלעה ןיא ,ןרעילַאװַאק יד .טצנַאטעג

 יד ףיוא רעלעט עטרעקעגרעביא יו ,עכַאלפ ,ןשוילעּפַאק-יורטש עטרַאה ןוא סיפ יד

 ןופ רעדילק עקידנכרָאש ןיא סעטהצירּפ עטעוװועקַאיפעגסױא ,ךעלדיימ יד ,ּפעק

 עטעפ יד םורַא גנע ,ןטסויפ עכיוה יד םורַא עטסַאּפעגסיױא ,יערָאמ ןופ ,עטעּפַאט

 עטיירג טרַאװעג ןבָאה עלַא ייז ,ןסַאצּפָא-ךיש עכיוה יד רעביא זיּב גנַאל ןוא סעילַאט

 יד טמעקעגרעביא ףךיז לייורעד ךעלדיימ יד ןבָאה קידנטרַאװ רָאנ ,ןייגוצקעװַא

 -עגרעביא ,סקָאק םעד טגיילעגרעביא ,קעלַאװ םעד רעטרַאה טלגײבעגמורַא ,רָאה

 טימ ןעוװעג ייז ןענייז עלא סָאװ ,טוח-יורטש םעד סטכער וצ רעמ עלעסיבַא טקור

 -רַאק עכעלטסניק ןעמולב עכעלטסניק ךעלטניב טימ עטגיײלעגנָא ,ןדנַאר עטיירב

 ,עקלַאוװ ַא ןעגנַאהעגּפָארַא טָאה ןדנַאר יד ןופ ןדעי רעביא ןוא ןעלשנייוו ןוא ןעש

 ,ץייר וליפא ,טייקיולש ןבעגעגוצ ייז ןבָאה עלַא סָאװ ,עיולב ַא ,ענירג ַא ,עטיור ַא

 -טעפ ,עטציװשעגנָא-טיױר יד טנטָאשרַאפ לדייא ױזַא ןוא ןגיוא ענעגנָאהרַאפ יד וצ

 ,ןדיימ יד ןופ רעמינּפ עכעל

 ןפיוא ןצעעינַאּפמָאק וצ ןעגנַאגעג טנייה גרַאװגנוי סָאד זיא ןצנַאט טָאטש

 י"עפ םעד ןעמענוצטימ רעהַא ןעמוקעגפיונוצ ךיז רעירפ ייז ןענייז ."דיי עלעטניּפ

 גנוקיטיגרַאפ ןימ ַא ,ןירַא רעטַאעט ןיא ןטעליב ןעוועדנופ ייז ,עמומ יד ןוא רעט

 םיתבש יד ןיא רעהַא ןעמוקפיונוצ ךיז ,גָאלּפָא רעייז ָאד ןבָאה וצ ייז ןביולרעד ןרַאפ

 .רעדיל ןעגניז ,ןצנַאט ,ןלייוו ךיז

 -רעפ יד וצ טנעָאנ ןעוועג ןיוש זיא רע ליוװ יו ,עמומ רעד טימ רעטעפ רעד
 ,רעדניק סקעז ןופ עמַאמ-עטַאט ןוא רעגנוי רָאי יירד-ייווצ טימ זיולב יז ןוא קיצ
 ךָאד ייז ןבָאה ,רָאי ןטנצפופ ןיא דיומ-הלכ ַא ןיוש זיא ,עלעמעט ,עטסטלע יד סָאװ

 ייז ןענייז טציא ןוא ןכיילגסרעייז יו גרַאוװגנוי ןטימ טעילוהעגטימ ןוא טצנַאטעגטימ
 -עג ןיא ,עמומ יד ,יז .רעטַאעט ןיא ןייגוצטימ ךיז ןָאטנָא םייב טערָאּפרַאפ עדייב
 םייב ןניוהרַאפ סמערָא עטעקַאנ יד ,לדיילקרעטנוא ןיא ךָאנ לגיּפש םייב ןענַאטש

 ןיא סקָאק ןטמערוטעגפיוא ןַא ןיא רָאה עכייוו ,עדנָאלב ,רָאה טניב םעד ןגיילרַאפ
 טָאה ,בוטש ןטימ ןיא גרַאװגנוי ןקידנעלמוט ןשיווצ ,רעטעפ רעד ןוא ּפָאק ןטימ
 ,עקניּפס רעצרוק וצ רעד טימ טערָאבעג ,לגיּפש ַא ןיא ןקוק וצ ןָא ,טייהרעדנילב ךיז
 "וצ ןופ ,עגַאלרופ רעפייטש רעד ןופ ,דמעה ןופ ךעלכעל יד ןיא יז ןעלּפענקוצנײרַא
 ךעלציּפש ענעגיובעגנייא ייווצ טימ רעטלעטשעגפיוא ןַא ,רענלָאק םענעריּפַאּפ ,ןגנע

 ,עדרָאמ רעטריזַאר-טַאלג רעד רעטנוא
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 .,ריט רעטלַארּפעגפיױא רעד ןופ לקירב ןפיוא ךיז ןזייוװַאב סכעלגניי יד טימ

 ןעוט סָאװ .טיײהנגעלרַאפ ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא ,עמומ יד יא ,רעטעפ רעד יא ןענייז

 ןיא טייג עלעמעט וליפא ןעוו ,ךעלגניי יד ָאד ןזָאלרעביא ןוא ןיגקעװַא ?טציא יז

 ?ןבָאה סָאד טעוװ םינּפ רעסָאװ ?רעטַאעט

 סע טייגרעד יו ונ -- .ןעגנַאגעגנגעקַא רעטעפ רעד ייז זיא -- ,תבש טוג --

 ?רעטרע יד ףיוא קנע

 וצ .רעטעפ םעד טרטּפעגּפָא קידרעּפָאה לקנאי םרבא טָאה -- ,טיג ץנַאג --
 רעטעפ רעד ?ןָא רעטעפ םעד רע טייג ךס ַא ?תורצ ענייז םיא רַאפ ןגײלסױרַא סָאװ
 ןסיװ טשטָאכ לָאז'מ ,טרָא קידרעירפ ןייז ףיוא ןזיוװעגנײרַא לָאמנייא ןעד ךיז טָאה

 !רקפה טשינ זיא ,לקנאי םרבא ,רע זַא

 .ןעמייח ןתנ וצ טדנעוועג רעטעפ רעד ךיז טָאה -- ?ריד ןוא - -

 ייברעד ןוא טגערפעגקירוצ םיא לקינעמילּפ ערעגנוי סָאד טָאה -- ?עימ --

 ?ןײגַאד 'עימ לָאז יוװ -- . ,ןעלטקַא יד ןביוהעג

 ןקידתבש ןגָארטעגנגעקַא יז טָאה יז ,ןעמוקעגוצ ייז וצ עמומ יד זיא דלַאב

 - יטפַאז ענילַאמ טימ רעסַאװ-עדָאס רעזעלג ייווצ ,דוביכ

 ךיוא --- .קיטשרָאד טשינ ןיב'כ .=- ,טגָאזעג לקנַאי םרבא טָאה -- ,קנַאד ַא --

 . :טקנַאדעג ריא טָאה למייח ןתנ

 ?רעסַאװ-עדָאס רע ףרַאד סָאװ וצ--

 -עלג יד טּפוטשעגנײרַא ייֵז טָאה יז .ךעלרעצניוװָארּפ יד ןיוש ןעק רעבָא עמומ יד

 :טנעה יד ןיא רעסַאװ רעז

 | .ןעמ טקנַאד ךָאנרעד ןוא ןעמ טקנירט טשרע םוצ ---

 -גגעלרַאפ יד טקרעמַאב םינּפַא ןבָאה ,קאילומש ןוא ןרהא ,רעדירב ייווצ יד
 ןבָאה ייז .טסעג עטּכירעגמוא ייווצ יד בילוצ רעגָאװש ןטימ רעטסעווש רעד ןופ טייה

 ךיז ןרהא טָאה דלַאב ןוא סעלעשטַאישזּפ יד טימ טעדוסעג ךיז ,ןעקנווועגרעביא ךיז

 / ףעלקנַאי םרבא וצ טדנעוװעג

 ?ועוועג ןיוש וטסיב רעטַאעט ַא ןיא ---

 .טשינ  ךָאנ לייוורעד = - .טגערפעגקירוצ םיא רע טָאה -- ?ךעי ?רעוו --

 / .. ףעמייח ןתנ וצ טדנעוװעג ךיז ןרהא טָאה ?וד ןוא --

 .ןעלסקַא יד טימ ןביוהעג לגניי סָאד טָאה --- ?רעטַאעט וצ ךעי םיק יוו--

 ..ןײרַא רעטַאעט ןיא זדנוא טימ ןייג טנייה ץע טע; ,ונ --

 -מוא :ױזַא ןעוועג סָאד זיא סעּפע .טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה ךעלרעדירב ייווצ יד
 ןייג טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז לייוו טשינ ,טלמוטעצ ןעוועג ןענייז ייז זַא ,טכירעג
 סָאװ ןעז וצ ןעגנַאגעגסיױא גנַאל ןיוש ץרַאה סָאד זיא ןדייב ,אברדא .רעטַאעט ןיא
 -ַאמ ןוא ךָאנ ןעגניז ןשטנעמ סָאװ ,ןטרָאד טעשעג סנױזַא סָאװ ,זיא רעטַאעט סנױזַא

 ."וצֹרָאפ טשינ רעבָא טסַאּפ סע .ןעוועג טרָאד ןענייז ייז יוו םעדכָאנ םישדח ךָאנ ןכ
 סָאװ' ,םינב סדוד עמרעי ,ייז רַאפ ךָאנ טרפב ,ָאי ןגָאז וצ ךיילג ,רערָאנש ַא יו ןעמוק

 טלקנעוקעג םייח ןתנ ךיז טָאה ךָאנ וצרעד ,ןרירוצנָא סעּפע ןצעמע ייב ךיז ןטיה
 ,חוכ ןייק טַאהעג טשינ יז ןבָאה ןצנַאגניא ךיז ןגָאזוצּפָא רעבָא .תבש לוליח בילוצ
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 "רעביא עטַאװעשירַאנ ױזַא םתס ייז ןבָאה ,ןיהַא ןגיוצעג ייז סע טָאה קרַאטש וצ
 | | :טגערפעג

 ?ןטרָאד ןעד ןעמ טעז סָאװ ?סָאװ וצ ?ןײרַא רעטַאעט ןיא --

 טשימעגנירַא ךיז רעטעפ רעד טָאה -- ןעז רעטעּפש ןיוש ץע טע' סָאד --
 -עלרַאפ רעד ןופ ןעמונעגסורַא םיא ןבָאה סרעגָאװש ייווצ יד סָאװ רענעדירפוצ ַא
 ,טייהנג

 רעד טימ סױרַא ,לאומש רעטעפ ןטימ וליפא ,גרַאװגנוי סָאד טלָאװ ךעלנייוועג

 -ומ ףיוא ּפָארַא ץַאב -- ןוא ײװמַארט ַא ןיא ןטרָאד ןיירַא ,ענשעל ףיוא עווָאּפָאקָא
 רעד טימ ,רעבָא טציא .זיא .רעטאעט סצעעינַאּפמָאק וװ ,ץַאלּפ"עניוװ םוצ ,ווָאנַאר

 טזַאלעג ,ךעלרָאּפ ףלע ,ןעצ ערעסָאװ ,םלוע רעד ךיז טָאה ,לצנערק ןיא עדלָאג עמומ

 -עג ןעגנַאגעג ןעמ ןיא לרָאּפ רעטניה לרָאּפ .סַאג ענלעשזד רעד רעביא סופוצ

 ןטָאש עלעסיבַא שטָאכ ,ּפעק יד רעביא ךעלקילָאסַארַאּפ עטנפעעג יד טימ ,טמערָא

 | .ןוז רעקיאילג רעד ןגעק

 ,קָאר ןצרַאװש ןיא לאומש רעטעפ רעד ןעגנַאגעג זיא גרַאװגנוי םעד רעטניה

 םערָא ןטכער ןייז ףיוא .שולעּפַאק-עמַאנַאּפ ןטלעגרַאפ ןיא ,ינק יד זיב רעצרוק ַא
 סקָאק ןרעביא לַאש ןשיקרעט ןצרַאװש ןטימ עדלָאג עמומ יד טעילוטעג ךיז טָאה

 ,עלעמעט ,לרעטכעט סָאד --- םערָא ןקניל ןייז ףיוא .עזולב רעסייוו רעד רעביא ,רָאה|
 ןסייו ןרעביא ּפעצ עצרַאװש ןוא ןגיוא עצרַאװש טימ עלעקנעינַאּפ קירָאי-ןצפופ ַא

 יז רעטניה טשרע .ּפָאק ריא ףיוא דנַאר ןטיירב ַא טימ טוה-יורטש ַא ןוא לדיילק
 :ךעלרעדירב ייווצ יד ןכָארקעגכַאנ ןענייז

 ןיא רעדורב םעד טמיורעגנייא ליטש לקנַאי םרבא טָאה -- ?ןדיימ יד טסעז --

 רַאפ סָאװ ,ןעייר יד ףיוא ןזיוועג םיא ןגיוא יד ןופ קנווו ַא טימ ייברעד ןוא רעוא

 .סנירַאטײנ-שעװ ,סעקרעדיינשד עשטירקָא עלַא ייז ןענייז ,ייז טימ דער ,טסעז --- .ייז

 !ענייא ןיא ענייא ,סניכעק עלַא יז ןענייז ןתמארעדניא ,סעקרעצופ-ןטיה

 .טגערפעג ליטש ,קידתומימת םייח ןתנ טָאה -- ?ןגיל ייז ןגָאז עשזסָאװרַאפ ---

 .לעטשנָא ןַא ןכַאמ וצ ,ןעמירַאב וצ ביל ףיז טָאה רעדעי !רַאנ ַא טסיב --
 -עגרעביא וליפא ,לתוליכר סרעדורב םעד טרעהעג ליוװ ץנַאג טָאה םייח ןתנ

 עמומ רעד .ייברעד ןעוועג טשינרָאג זיא קנַאדעג ןייז רעבָא ,ןופרעד ןיז םעד טגערפ
 לקנאי םרבא ןוא רע ןײטשַאב רעייז טרפב ,דוביכ םיא ןגָארטנגעקַא קיטציא סעדלָאג
 ייב טשטַאלּפעגנײא רעמ ךָאנ טָאה ץלַא סָאד טָא ,רעטַאעט ןיא ןייגטימ ייז טימ ןלָאז

 "ובעגפיוא טַאהעג םייחרעדניא ךָאנ .טָאה רעדורב רעד סָאװ ,רעדיוו-רעדיק םעד םיא
 רעייז רַאפ ,עדלָאג עמומ רעד וצ רעבָא רקיע רעד ,לאומש רעטעפ םוצ םיא ןיא טער

 .רעגעלעג ַא טימ ,ןוז-ןרעטסעוװש ןכעלבייל ַא ,ןעלקנַאי םרבא ,םיא ןייז ברקמ טשינ
 רעד וצ טרָא ןַא טגירק רע רעדייא ,טייצלָאמ ַא טימ ךיוא רשפא ןוא טכַאנ ַא ףיוא
 ,טעברא

 ךָאנ ,םַײה ןתנ ,רע טָאה סָאד ,ריבג ןייק טשינ זיא לאומש רעטעפ רעד זַא
 -רַאפ ַא ,לטרעפוק ןטימ רעהַא געוו ןייז ףיוא ןיגַאב קיטנוז םענעי ךיז ייב טסַאּפעגּפָא
 ןבעל שזַא ,טָאטש רעד רעסיוא טייוו ױזַא טשינ ךיז טיצרַאפ שטנעמ רעכעלגעמ
 וּפָא םיא טליג'מ ןעוו ,ָאד טניווועג טשינ טלָאװ ,םייח ןתנ ,רע .םלוע תיב רעשנעג

 לופ ךַאד-לדניש ַא טימ ,עטַאכ ענרעצליה ,עטלַא ַאזַא ןיא ךָאנ וצרעד ?עטױט ןבעל
 ןכיילגרַאפ רָאג ,לקנַאי םהרבא ,רע ןָאק יו ?עשרַאװ זיא סָאד .ךָאמ .םענירג טימ
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 לָאז'ס ,ענעי ?םעדָאר ןיא גנוניוװ סעלעדנייש טימ בוטש-בלעוועג סעדלָאג עמומ יד
 יז טָאה הריד ַא ןוא גָאטליוװוש ןיא ךָאד ךיז טדָאב ,ןרעו טרעטשרַאפ טשינ ריא
 יו !רעדניק סקעז טימ ךיז רַאפ בוטש ןייא ןבָאה ָאד יז תעב ,טניג סטוג םיא רעוו
 יו .סעמַאנפױא טימ ןכיילגסעד ?טסַאג ַא רַאפ רעגעלעג ַא ךָאנ ןבָאה ָאד ייז ןענָאק

 ןעצ ענעגייא יד טימ ןעטַאל ןופ זַא ,שיט םוצ ןצעמע ןטעברַאפ עדלָאג עמומ יד ןָאק
 ןָא ,רעליימ טּכַא ןוייּפש לאומש רעטעפ רעד ףרַאד ,סעקַאדָאכ עטלַא רעגניפ

 !ערה ןיע

 תונעט ענייז ןיא טרעהעגנייא ךיז ,רעדורב ןבעל ןעגנַאגעג זיא לקנַאי םרבא
 ,טכערעג םיא ןבעג וצ ןעוועג טיירג ןיוש טלָאװ רע ךיילג ,עלענימ קידלושמוא ןַא טימ

 :טּפַאכעגֿפױרַא םיא ףיוא ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג ןגיושטנַא זיא םייח ןתנ זַא טשרע

 רעטעפ רעד זַא ,ָאי עטַאט רעד ןָאק סָאװרַאפ ?טשינ ךעבענ ןענָאק ייז ?ױזַא --
 טריווָא ,דניק ַא טימ ךָאנ לָאמִא ,עמומ רעד טימ וליפא ,ץישזדָאמ ןייק טמוק לאומש

 רעקינייוו זיא עטַאט רעד .,ןשינעמענפיוא טימ ןכיילגסעד .רסיק םעד יוװ עמַאמ יד ייז
 לשעלפ ַא ןגעװ דוּבכ ןייז ןופ רע טלעטש ןגעווטסעדנופ ,רעטעפ ןופ ךָאנ ריבג

 -רָאפ ַא יו קיסע טימ ,סעלעביצ טימ גנירעה ַא טדיינשעצ עמַאמ יד ןוא טיװעקָא
 ןטימ רעמ רעד זיא סָאװ ןוא !ןײלַא ערעשטעוו יד טשרע .ערעשטעוו רעד וצ זיּפש
 בוטש ַא ךָאד זיא'ס -- .ֹוייב תמא ןַא ףיוא לקנאי םרנא ןיוש זיא --- !הריד סרעטעפ

 ָאד'מ טלעטש רעמוז .סױרַא סָאג ןיא ריט-ןביוש ַא ןוא רעטצנעפ ַא טימ ,דלעפ ַא יו

 ,טפול עשירפ ןּפַאכ ןטנװַא עצנַאג ףיוא ךיז טצעז'מ ןוא ריט רעד רַאפ ןלוטש םורַא
 ןבָאה .טוג ױזַא טשינ טפול יד זיא ,רעביא ןגעקטנַא סעינרַאברַאג יד בילוצ ,תמא

 -עג טגָאזעג ןדיי עלַא ףיוא .םלוע תיב רעשנעג םעד ייז ןבעל דלַאב רַאפרעד ךָאד ייז

 ,טרַאװ .רעמייב-ןטָאש ליפיזַא ןוא ןזָארג עפיט טימ םלוע תיב סיורג ַאזַא ןרָאװ

 טשינ ערטסקע ךיד בָאה ךיא --- .רעדורב םעד טעשַארטסעג יו רע טָאה -- טרַאוו
 ןזייו ריד ךעי לש' ,רעטַאעט ןכָאנ טנייה ,ףָאלש ךיא ווו ןזייוו ןעמעננײרַא טלָאװעג
 סרעטעפ ןיא לקניוו ןייא .רעדניק סקעז טימ קלָאפרַאּפ ַא ךיוא ,הריד סרעטסניימ ןיימ
 עניילק סָאד ,ריד לָאמ .בלעוועג ץנַאג סרעטסניימ ןיימ יו רעסערג ףךָאד זיא בוטש

 טפלשה עטשרעטניה יד ןוא ןטפלעה ייווצ ףיוא טלייטעצ טשרע ןעמ טָאה ,לבלעוועג

 ידָאּפ ַא טױבעגנײרַא ,ךייה רעד טיול ןטפלעה ייווצ ףיוא טלייטעצ רעדיוו ןעמ טָאה

 ,לרעטייל א ףיוא ןיהַא ןײגפױרַא ,קָאטש ןטשרע ןַא טכַאמעג ןוא ןטימ ןיא עגָאל
 טינ ןָאק ,עקלָאגנעי ַא יו עלעבייוו ַא ,עװָארטסניײימ יד וליפא זַא ןביוא זיא קירעדינ

 -לַאּפס,, יד סָאד זיא .טיפוס ןָא ּפָאק םעד ןגָאלשנָא טשינ ךיז לָאז יז ךיילג ןייטש טרָאד
 -רָאּפ ןרַאפ ןטעב ייווצ יד ןטרָאד ןעייטש סע ןוא ,סע טסייה ,בוטש-ףָאלש יד "עינ
 .שעוו ףיוא לקנעש ַא ןוא עלעדיימ קידמישדח-ןיינ ַא ,דניק ןרַאפ לגיוו סָאד ,קלָאפ
 "ומ רעד טימ ןוא רָאי יירד ןופ עלעדיימ רעסערג ַא טפָאלש טעב ןיא רעטָאפ ןטימ

 ,עגָאלדָאּפ רעטיובעגוצ רעד רעטנוא ,ןטנוא .רָאי ףניפ ןופ סרעטלע ןא ךָאנ ,רעט
 ןטכיררַאפ ןזָאל ךיז ןײרַא ןעמוק סָאװ ,םינוק ,ערדלָאק רערעוװש ַא טימ ןעגנָאהרַאפ
 ןטכױלַאב ,ךָאל ןרעטצניפ םעד ןיא טָא ,ךיז טוט ןטרָאד סָאװ ןעז טשינ ןלָאז ,ךיש יד
 ,ךיק יד זיא ָאד .גנוניוו עצנַאג יד זיא ,לּפמעל-טפַאנ רעפניפ ,טעשטּפָאקרַאפ ַא ןופ

 -פיוא עילַאס יד ךיוא זיא ָאד ןוא ,סע טסייה ,בוטש-סע יד ,?עינלַאדַאי,, יד זיא ָאד

 זיא טנָארּפ עלעקיטש סָאד .טרָאװ ַא שטנעמ ַא טימ ןדער וצ ,טסַאג ַא ןעמענוצ
 ,רע טעב ,טכַאנייב ןוא טַאטשרַאװ-רעטסוש רעד טייטש ןטרָאד .בלעוועג עצנַאג סָאד
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 ,לַאמּפָא ןוא סעקַאדָאכ עטלַא יד ןשיווצ ,ליד טלַאפסא םעד ףיוא סיוא ,לקנאי םרבא

 ערעטלע יירד סרעטסניימ םעד ןוא ךיז רַאפ סעטַאמש עטלַא ןופ רעגעלעג טיירב ַא

 | ,רָאי ףלע ןוא ןיינ ןופ ,ןביז ןופ ,ךעלגניי

 םרבא ,ןדער טשינ ןיוש רע ליוו ,רעטסניימ םעד ייב עשַאּפ רעד ןגעוו ,אלימ

 -עג גונעג לרעלעט ןפיוא ךָאד רע טָאה ,םעדָאר ןיא סעקסָאי עלערעב ייב .לקנאי
 רע טגירק רעבָא ָאד .טיירב רעד ןיא קיטייו ַא ןוא גנעל רעד ןיא קנערק ַא ןגירק

 ,טציא טרפב ,ָאד ןפָאלש ןגעוו ָאי רעבָא טדער רע .,רעטנורעד םעדָאפ ַא טימ ךָאנ
 ןכיילגרַאפ ,למייח ןתנ ,רע ןָאק יו .ןענַאטשעגנָא ןענייז ןציה יד ןעוו ,טייצ-תועובש
 ?הריד עקידתובחר סלאומש רעטעפ ןטימ ,בלעוועג סרעטסניימ ןייז יו ,ךָאל ַאזַא

 ,ךיז ןגייל ןרַאפ ,טכַאנייב ןוא רעטצנעפ ןייק ָאטשינ ךָאד זיא רעטסניימ ןייז ייב ןוא
 -לקיוו ענעלָאטש יד ,עיזולַאז יד ןעיצּפָארַא ןוא ריטיןביוש יד ןכַאמרַאפ ןעמ זומ
 | !טפול ןּפָארט ַא ןָא עלַא טביילב ןעמ ןוא ריט
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 טנַאּפשעג םינּפַא טָאה ,ןלָאסַארַאּפ עטנפעעג רעטנוא עלַא ,ךעלרָאּפ טימ עַײר יד

 טָאה ,ךעלרעדירב ייווצ יד ,טקוקעגמוא טכער ךיז ןבָאה ייז רעדייא ,טָא םערָאװ ,ךיג
 ןעמ ןיא טָא ןוא וָאנַארומ ןיא דלַאב ,סעקװעלַאנ ןיא טײרדעגנײרַא ןיוש ךיז ןעמ

 .רעטַאעט סעצעעינַאּפמָאק ןבעל ,ץַאלּפ-עניוװ ןפיוא ןיוש

 "ַאטשעג זיא ,רעשעלרעייפ רַאפ עּפָאש ַא יוװ ,ייבעג ןרעצליה ַא ,רעטאעט סָאד

 ןעמונעגמורַא ,םיוב ַא ןופ ןמיס ַא ןָא ,טסוק ןייא ןָא ,סקידמַאז ַא ,דלעפ ןטימ ןיא ןענ
 .ףיוה םענעסָאלשעגּפָא ןַא ןיא יװ ,טױלּפ םענרעצליהח ַא טימ

 ַא טליּפשעג טָאה'מ רָאנ יבַא ,עקידרעטניו יצ עקידרעמוז ,םיתבש יד ןיא
 לופ ןעוועג ,גנולעטשרָאפ רעקיגָאטײב רעד רַאפ ךָאנ גנַאל ,ָאד ןיוש זיא ,רעגַאלש

 ןופ רעגערט ןוא סענַאמרופ ,ןטָאירטַאּפ סעצעעינַאּפמָאק טימ ץַאלּפ רעטמױצעגּפָא רעד
 עקצילעמרַאק רעיינ רעד ןופ תולכ ערעייז טימ ןסנָאפלַא ,עקזינ ןוא עקוװַאטס רעד

 -ןלעועג טשרע ,עלימ ןוא עקישזד רעד ןופ רעסַאּפ ןוא םיבנג ,עקסווָארטסָא ןוא

 ,עקּפילָאװָאנ ןוא ענלעשזד ןופ ,עװַאּפ ןוא עשנעג רעד ןופ סעקרעטיינ ןוא ןעגנוי
 ןוא רעבייו ערעייז טימ עטמערָאעג טרידַאנעמָארּפ רעירפ ןהעש ָאד ייז ןבָאה עלַא
 ,סקיבױטש ַא ,סטעקַאנ ַא ,דלעפ ןטמױצעגּפָא קיטש ןכעלגנעל םעד םורַא עטבילעג

 ערעייז רַאפ טעיװַאטסעג ,טערבארכעג ךיז ןבָאה ,ורמוא ליפוצ ןופ ,ערעגנוי יד

 ַא ןפורעגסיױרַא ערטסקע וליפא לָאמוצ ,ןרעדנַא םעד רענייא ןסיוטשעג ,תולכ

 לקיטש ַא ןריפסיוא ןענָאק לייוורעד לָאז סרעייז עגעלָאק ַא ,ףולעגנָא ןַא ,עקשטַארג
 ,ָאד דלָאי ןשיטיוו ןכלעוו ןופ ענעשעק .ַא ןיא טעברַא

 "עמָארּפ רעדיוו ןוא ןליקּפָא ךיז ןעמוקעגסױרַא םלוע רעד זיא ןטקַא יד ןשיוצ

 טרעכעפעג ךיז ןבָאה רעבייוו .דלעפ קיטש ןטמיוצרַאפ םעד םורא ןוא םורַא טרידַאנ
 -עג ,ייז םורַא טעדַאּפעג ןבָאה ןרעה יד ןוא סרעכעפ-רעדעפ עטנפעעצ-טיירב טימ
 -מורַא טימ קנַארטעג ךעלבלעג ַא ,דַאנַאמיל ןטלַאק לזעלג ַא ,סיריא ןַא ייז טעוועדנופ

 -עמ טימ לסעפ ַא ןופ טּפַאצעגנָא ,ץנַארעמָאּפ ןוא ןירטיצ ךעלצינעּפ עקידנעמיווש
 "עג טָאה ,ןסייו ןיא לדניושרַאּפ קירעדינ ַא סָאװ ,ןפייר עקידנעשטשילב ,ענעש
 טימ עלעטסעק ַא ןוא טנַאה רעטכער ןייז ייב ןַארק ןטימ ,סעציילּפ יד ףיוא ןגָארט
 -עג טָאה רע .טסורב ןייז רעביא קרַאק ןופ לרעדעל ַא ףיוא ןעגנָאהעגּפָארַא רעזעלג
 ;ןפור וצ טרעהעגפיוא טשינ ןוא ןיירַא רעזעלג יד ןיא קנַארטעג סָאד טּפַאצ
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 : | !סטיג ַא ןוא סטלַאק ַא !סטיג ַא ןוא סטלַאק ַא --

 טוװרּפעג ןיוש ןטָאירטַאּפ לייט ןבָאה קנורט ַא טימ ךיז ןשיױפּפָא ןטימ ןיא
 :טעװעקַאמסעג'מ טָאה ייברעד ,רעקימָאק םעד ןעמירקכָאנ ,לטעלּפוק ַא ןעגניזכָאנ

 ?רעניוו ?רע טסייה יו !רזממ רעד ,ןליּפש ַא טגײלעגקעװַא רע טָאה ,יוא ---

 !עלהבקנ ַא לָאמנייא ןיוש ?ןיטערבוס רעד טימ רעמ רעד זיא סָאװ ןוא ---

 .ָאיא ףָא ךַאי יו 'ָאימ ףיוא רָאי ַאזַא --

 -עג . םיצולּפ ןטָאירטַאּפ יד ןופ !רענייא זיא -- !קינטעימש נ'יצ ךַאמ !וד ,יעה ---

 ,קידתועינצ ןרָאװ

 ?'שינ זַא ןיא --
 !ןכַאמ'אפ 'עיד םיע ךַאי לע' --
 ,ךעלעסנָאװ עטרידַאמָאּפ-קיצנַאלג ,עצרַאװש טימ עדייב ,ןטָאירטַאּפ ייווצ יד

 םעד רענייא ןעוועג טיירג ןיוש ןענייז ,זענ יד וצ סנכייצ-עגַארפ יװ טיירדעגפיורא
 ןעגנולקעצ ךיז ,ןריט-עּפָאש עטיירב יד ייב ,קָאלג רעד דָארג טָאה ,ןסרוד וצ ןרעדנַא

 ;ןײרַא ןעלמעזעג עקידלמוט יד ןיא ןפור ןעמונעג ןטרָאד ןופ טָאה ץעמע ןוא

 !טקַא רעטייווצ !יגורד טקַא --
 ןענוגרַאפ טשינ ךיז ןבָאה ,לקנַאי םרבא ןוא םייח ןתנ ,ךעלרעדירב ייווצ יד

 טדימשעגוצ יו עקרָאילַאג רעד ףיוא ןסעזעג ןענייז ייז .ןטקַא יד ןשיווצ ןײגוצסיױרַא
 םורַא ןעגנוי ,טלעוו רעדעדנַא ןַא ףיוא יװ ,ןגָארטרַאפ ,טשיורַאב ,ךעלקנעב יד וצ
 רעבָאהביל רעד זַא .עניב רעד טימ ןפורעגרעביא ךיז ןליּפש ןטימ ןיא ןבָאה ,ייז

 ַא עקרָאילַאג רעד ןופ גנוי ַא טָאה ,סמערָא ענייז ןיא ןירעבָאהניל יד ןעמונעג טָאה

 ןָאטעג יירשעג
 !ןשטעוװקעצ ךָאנ יז טסע' ,קרַאטש ױװַא טשינ !רעיימאארפ יעה ---

 ףָאטעג יירשעג ַא סױרַא רעטצניפ רעד ןופ ץעמע טָאה דלַאב
 : !עּפַאי יד ךַאמרַאפ !קירַאט רענעטָארבעג ,יעה --

 טקערטשעג ,יירעמושזעג םעד ןטימ ןיא ןסעזעג םייח ןתנ זיא רעטױיװּרַאפ א

 ךרוד ּפעק טימ םי םעד ןעילפוצררעבירַא טיירגעג ךיז טלָאװ רע יו ,סיוארָאפ ךיז
 יד ןָא טלקעהעגנָא ןעוועג רדסכ זיא קילב ןייז .עניב רעד וצ ןיהַא ,רעטצניפ רעד
 ןוא ךיז ןעמ טשוק רָאג טָא ןוא ץעמע טנייוו טָא ,ייז ןכַאל טָא סָאװ טרָאד ןשטנעמ

 ףירעד ןטימ ןיא רָאג טגניז רענייא

 רעייט זיא ןייז וצ דיי ַא
 !טוג זיא ןייז וצ דיי ַא

 ,דרעב טימ ןדיי ןעמוק יוװ .ןָא טייג ןטרָאד סָאװ ןסיוו טלָאװעג טפַאגעג טָאה רע
 טימ ןשטַאל ןוא ּפעק יד ףיוא ןטעקשַאק ענעטעמַאס ןיא ,סעצעּפישז ענעסאלטַא ןיא
 ןיב עטריטלָאקעדסיױא ,תובקנ ןשיװצ ןרעטנָאלּפ וצ ךיז ,סיפ יד ףיוא ןקָאז עסייוו
 ךָאנ ןעמ טגָארט ייברעד ,תופיצח יד יו סמערָא עטעקַאנ טימ ,טסירב יד ןיא ףיט
 ,םעצעּפישז יד ןיא טײלצנַאמ יד ייס ןוא תובקנ יד ייס ןוא תורות-ירפס םורָא
 זיא סָאװ !טײלצנַאמ יד טימ ךיז ןשוק תובקנ יד ןוא ,ייז םורַא ןצנַאט ןוא ןעלסּפָאה
 זיא ?תורות-ירפס טימ סעצעּפישז ןיא ןדיי רעהַא ןעמוק עשזיוו ?תיב-אקפנ ַא ?ָאד
 ענעסַאלעגסױא ליפוזַא רעהַא ךיז ןעמענ עשז"ןענַאװ ןופ ?שודק םוקמ ַא רעדיוו סע
 | ?תופיצח עטעקַאנ-בלַאה ,תובקנ

 רעדורב םוצ רעדייא ךיז וצ רעמ טלמרומעג רע טָאה -- ?ָאד ךעז טיט סָאװ --
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 ַײז ןצנַאט עשזסָאװ ,הרות-תחמש טשינ טנייה ךָאד זיא'ס --- .טייז רעטכער ןייז ןיא
 | ?רעבייוו עטיישרַאפ ליפיזַא ָאד ןעוט סָאװ ןוא ?תורות-ירפס טימ תופקח

 .ןײרַא רעוא ןיא טעקשושעג ליטש לקנַאי םרבא םיא טָאה -- ,לָארַאנ --
 - .ןעניימ לָאז'מ ,לעטשנָא זיולב ךָאד זיא'ס ?תורות ירפס ןעד זיא'ס

 ףעלדיימ יד ןגעו ,רעירפ .רענעדנוצעגנָא ןַא ןרָאװעג זיא םייח ןתנ

 ,לעטשנָא :טגָאעג םיא רעדורב רעד טָאה ,לאומש רעטעפ םוצ ןיירַא ןעמוק סָאװ

 ןָאטעג זיא רע .לעטשנָא :רעדיוו םיא רע טגָאז ,תורות ירפס יד ןגעוו ,לידבהל ,טציא

 :הזנור טימ לופ לקנעב ןופ ףיוא גנורּפש ַא

 ןופ ןפױלטנַא טלָאװעג ןיוש ןוא -- לעטשנָא ץלַא זיא עשרַאװ ןאאד ןיא --

 ,סױרַא רעטַאעט

 טָאה ןיוש ןוא ןָאטעג םורב ַא םיֹא רעטניה ץעמע טָאה --- !רעדינַא ךיד קעט --

 ַא ןָאטעג םיא טָאה סָאװ ,עּפַאל ַא ַא ,קרַאק ןפיוא עּפַאל סמענעי טליפרעד/ םייח ןתנ

 ןעוועג זיא טקַא רעד יו םעד ךָאנ גנַאל זַא חֹוכ ַאזַא טימ לוטש רעד ףיוא ּפָארַא ץעז

 ארומ ץלַא ךָאנ רע טָאה ,קיטכיל ןרָאװעג רעדיוו זיא .רעטאעט ןיא ןוא טליּפשענּפָא

 / .קערש ןופ טמיילעג .ןעוועג טלָאװ רע י וו ,ןלעטשוצפיוא ךיז טַאהעג

 ,1961 קרָאי וינ ,טָארַאב 'םענעגייא' ירא ראמאד ןוֿפ 'לטיּפַאק ַא
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 ןיב---2

 "יווװ,, קיטש סיורג ַא ןשיווצ ןוא ,רַאזַאב ַא ןעוועג זיא סע ווװ ,ץַאלּפ רעװָאנ
 ןענַאטשעג זיא סע ןכלעוו ןיא ,קרַאּפ ַא ןעוועג רעירפ זיא סע ווו ,"ץַאלּפ םענ

 .רעטַאעט שידיי סעצעיעינַאּפמָאק ןופ עדייבעג ענרעצליה יד

 -עג ,עטסעפ ,עכיוה טימ טלעטשעגמורַא ןעוועג זיא ץַאלּפ רעװָאנַארומ רעד

 ץַאלּפ ַא רעדייא ,ףיוה רעסיורג ַא יו ןעזעגסיוא רעכיג טָאה ןוא רעזייה עטרעיומ
 .ץַאט ַא יו רעקישטַאלּפ ַא ןוא רעגיקעריפ ַא ןעוועג זיא רע .ןסַאג ענעפָא ןשיווצ
 ןעוועג זיא ץַאלּפ רעד .רענייטש ,ענעלָאטש יו ,עיורג טימ טריקורבסיוא ןעוועג

 ןיא רעמענורב עטלַא רָאג ןופ ןלעטשעג יוװ ,ךעלדייב עיולב טימ טלעטשַאב טכידעג

 ךעלדיימ ןוא רעבייו עשידיי ןענייז ךעלדייב יד ןיא .ךעלטעטש עניילק עקילָאמַא
 ענרעזייא ,טינש ,קינלעצ ,גרַאװנסע :תורוחטס ענעדישרַאפ טפיוקרַאפ ןוא ןענַאטשעג

 .גרַאװזָאלג ןוא סעפעג-יולב ,ּפעט

 ךעלדיימ עגנוי יד .געט-רעמוז יד ןיא ןעוועג קרַאמ ןפיוא זיא ןטסכעלײרפמַא

 -רעדנַאנופ ןגיוא עטליּפשעצ טימ ןוא ןעגנוגעווַאב עקנילפ טימ ןבָאה ןדיוב יד ןיא
 ןופ ןגיוא יד טדנעלבעג ןבָאה סָאװ ,ןענָאטערק עטברַאפעג ענעדישרַאפ יד ןפרָאװעג
 -ייה עשידיי יד ןיא טנידעג ןבָאה עכלעוו ,סעסקיש-ספרָאד ,ןטסניד עכעלטסירק יד
 -טנוב יד ןעלקיוורעדנַאנופ ןגעלפ ךעלדיימ יד .טנגעג רעװָאנַארומ רעד ןופ רעז
 "וחס ףיוא ךיז טָאה רענייק ןעוו ,טלָאמעד וליפא ,ןטסיטַאב ןוא ןענָאטערק עטרילָאק
 ןיא ןעגנַאגעג טשינרָאג טלָאװ ייז יו ױזַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע .טגערפעג טשינ תור
 ערעייז ןופ ןרילָאק יד טימ סרעייגכרוד יד ןופ ןגיוא יד ןקיטעזנָא ןיא רָאנ ,רחסמ

 ,ןפָאטש ענעדישרַאפ

 רָאה יד ןיא סעדרַאקָאק וצ רעדנעב ענעדייז יד גיוא סָאד טּפַאכרַאפ ןבָאה סע

 -ַארומ ןשיװצ קירב ַא יו רעטיירב ַא ןוא רעצרוק ַא ןגעלעג זיא ווָאנַארומ :"|

 ,רעלייצרעד ,רעטכיד .עשרַאוו ןיא 1906 רָאי ןיא ןריובעג -- רעפָאה לאיחי

 רָאי ןיא .דנַאלסור ןיא ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי .טסיעסע ,טסירַאומעמ ,טסינַאמָאר

 רעבָא ,ץצידעמ רעד ןופ רָאטקָאד .לארששי תנידמ ןיא 1951 טניז .זירַאּפ ןיא 8

 -- רעכיב ףניפ ןופ רבחמ .טעברַא רעשירעלעטשטפירש טימ זיױלב ּפָא ךיז טיג

 ןטלַאטשעג .סָאּפע רעשידיי רעוועשרַאוו רעקימענרַאפטיירב ַא -- ןטייז 1,500 םורָא

 רעכיב יד טָא ןופ ןבירשַאב ךעלטנירג ןוא טריוורעסבָא ףיט .ןןדָאזיּפע ,קרעמ ,ןסָאג

 ַא ץילַא קרעװ סרעפָאה ןענייז ךעלטנגיא .ןטנעמגַארפ רָאּפ יד ָאד רימ ןעגנערב

 .עשרַאו ןשידיי ןקילָאמַא ןופ עיגָאלָאטנַא עשידיחי
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 ענעדישרַאפ יד טעינימעג ןבָאה סע ,רעדיילק יד ןופ סעילַאט יד םורַא ןפרַאש וצ ןוא

 ,ןברַאפ ערעייז טימ ליּפש-שינעטלעהַאב ַא טליּפשעג ןבָאה סָאװ סערָאמ ענעדייז

 יד ןיא ץַאלּפ ןפיוא טעיָארעג ןטסנײמַא ךיז טָאה געט עקידרעטניוו יד ןיא

 טימ טמױועגמורַא ןוא טקעדַאב ןעוועג ןענייז ןדיוב עיולב יד ,ןטנווָא עקיטשרענָאד

 -יומש ןיא רעדָא סרעצנעּפש ענעטַאװ ןיא ןָאטעגנָא ,רעבייוו יד .רעטופ-יינש ןסייוו

 -רעייפ ףיוא ןסעזעג ןענייז ,ךעלכיט ענעלָאװ ןיא ּפעק יד ןדנוברַאפ ,ךעלצלעּפ ענעש

 ןוא רעמינּפ טסָארפ ןופ עטלטיורַאפ טימ ןענַאטשעג ןענייז ךעלדיימ עגנוי יד .ּפעט

 טימ ןּפַאלק סענַאשטָאב יד יװ ,טנעה עגנַאל ,עלָאמש ערעייז טימ טּפַאלקעג קיכליה

 ,ןעילפוצקעווַא ךיז ןטיירג ייז ןעוו לגילפ ערעייז

 סענרעטמַאל טימ ןטכױלַאב ןעוועג ןדיוב יד ןענייז ןטנוװָא עקידרעטניוו יד ןיא
 ,עמערָא לסיב סָאד .טכיל ענבלח ענלצנייא וצ טנערבעג ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןיא

 ,עטיירב ,עקיד ,טייקניד רעלעדייא ןייז ףיוא ,ךיז ףיוא ןגָארטעג טָאה טייקלעה עטיור

 יד .רעווש ןוא קיד ןעוועג טציא זיא ץלַא .אשמ ערעווש ַא יו ,סנטָאש עטבלעוועג

 עקיד ןופ ןטערטרַאפ ןעוועג ןענייז ןטסיטַאב ןוא ןענָאטערק עקיברַאפ ,עטכייל

 -ייא ,עצרַאװש .רעכיט עסיורג ,עלעקנוט ןוא ןילָאטַאװ ,עטַאװ ,סעלענַאלפ ,סעייב

 ,סעפעג עיולב עטכייל סָאד לקניוו ַא ןיא טּפוטשרַאפ ןבָאה סעציניד ןוא פעט ענרעז

 ,סעוואיליש ןוא גנירעה עטלזדנעוועג טּפַאכרַאפ ןבָאה גייצנירג ןשירפ ןופ טרָא סָאד

 נעט עקידרעטניו יד ןיא ןענייז ,סנירעפיוקרַאפ יד ,ךעלדיימ עגנוי יד רָאנ

 -עג ךיוא ןבָאה ייז שטָאכ .רעמוז ןיא יו קידעבעל ןוא ךעליירפ ױזַא טקנוּפ ןעוועג

 -ָאװ ןוא סעקינװַאקנער-זעב ,שזַאטוש ןטרילָאק טימ טיינעגסיוא ,ענרעטופ ןגָארט

 םעד ףיוא ,טציא אקווד .קידוועריר ןוא טכייל ןעוועג ייז ןענייז ,סעקשטנעה ענעל

 ןופ ,טײקמערַאװ רעכעלרעניא רעד ןופ טַאהעג האנה קידהנושמ ייז ןבָאה ,טסָארפ

 יז ,רעבייל עשירפ ערעייז ןיא טלזירעג טָאה סָאװ ןבעל ןגנוי ןופ ,טולב סייה רעייז

 ,טייקטכײל רעבלעז רעד טימ סעייב רעקיטש עקיד ,עסיורג יד טּפעלשעג ןבָאה

 ,סקידנכַאלּפָא סשירעפיטש סעּפע ןעוועג זיא ןגיוא ערעייז ןיא .ןטסיטַאב עניד יד יו

 יד ןופ טײקמערַאװ עקידהיחמ יד ןעיורפ ערעטלע יד רַאפ טמירעג ןבָאה ייז ןעוו

 ,שעוורעטנוא עקידרעטניוו ףיוא טפיוקעגנייא ןבָאה ייז סָאװ ,סענַאכרַאב

 א * א

 עטרעיומעג יד ןופ טנעוװ יד םורַא ןענייז ןטנווָא-רעטניוו עקיטשרענָאד יד ןיא

 ןשיוק טימ רעבייו טלעטשעגסיוא טכידעג ןענַאטשעג ץַאלּפ םעד םורַא ,רעזייה

 -עגסיוא ,טנעװ יד ןָא טנעלעגנָא ןעוועג ןענייז ןשיוק יד .שיפ ענעריורפעג ,עטיוט

 ַא ףיוא .זיא ךעלקיטש טימ טגײלַאב ןוא יינש טימ טמיױזַאב ,יורטש טימ טעב

 ,טכיל קידנענערב ַא טפירטעגוצ ןעוועג זיא שיפ ןסיורג ַא ןופ ןייב קַאב ןקישטַאלּפ

 ןגָאלשעגקירוצ ּפמעט ךיז טָאה טכיל סָאד .שיוק ןצנַאג םעד ןטכױלַאב טָאה סָאװ

 ,עלעדייא ,עטקיטולברַאפ יד ןטכיױלַאב ןוא שיפ יד ןופ ןגיוא עטזיילגרַאפ יד ןופ

 -נעס יד ןופ סנקור עלעקנוט ןוא רעכייב ענרעבליז יד ,ּפעק עקיקעיירד עניילק

 יעסַאר ףיט ןופ טכַארבעג סעשטשעל ןוא סעקַאד

 הנבל ַא טימ למיה רעיולב-לקנוט ַא ןעגנָאהעג זיא ,קרַאמ ןרעביא ךיוהרעדניא

 -רעדניא ןוא ,יינש רעקיכוּפ ,רעסייוו ,רעפיט ַא -- סנסופוצ ;רעבליז טלעגרַאפ ןופ

 סָאװ ,ןשטנעמ ןופ סנטָאש עטכידעג טימ ךעלדייב עיולב ענעטכױלַאב םיוק יד טימ

 ןופ טייק ַא ךעלדייב יד םורַא .סעמימָאטנַאּפ עקידהנושמ טריפעגסיוא יו ןבָאה
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 ןעוועג זיא סקידנקערשּפָא ןוא סקידנעיצוצ סעּפע .ןשיוק טכיל :טימ ענעטכױלַאב
 ןשיֹוק יד טימ םורַא ןקידנעיינש ,ןקידרעטניוו:.םעד ןיא ,דליב םענדָאמ םעד ןיא
 רעד ןיא ענעגיובעגרעביא ןענַאטשעג ןענייז שיפ יד םורַא .תבש ןשידיי ןפיוא שיפ
 טָאה טכיל ענבלח יד ןופ רעילפ סָאד .טנעה יד ןיא ךעלשייק טימ רעבייוו טפלעה

 -יורג ,עטרעקיוהעג ערעייז .רעמינפ טסנרע ןיא ענעגיוצעגפיונוצ ערעייז ןטכױלַאב
 -ָאש עקידוועקערש ןפרָאװעג ןבָאה .,םיפוג ,סענעטלַאּפ עקיד ןיא ענעוטעגנָא ,עס
 -עג| ןעגייז שיפ ןשיוק יד עכלעוו { םורַא ?רעזייה יד ןופ .טנעוו עסייוו יד ףיוא סנט
 ,טרַאּפשעגנָא ןענַאטש

 ןוא טרעצנעּפש ענעטַאװ - ערַאש ןיא| ןָאטעגנָא ןעגנַאגעג ןענייז סעקרעשיפ יד
 -עװַאב עקיטסַאה טַאהעג ןבָאה ייז .רעמינּפ ןוא ּפעק יד םורַא ךעלכיט .ערַאש ןיא
 רענייב-ןקַאב .ענעריורפעגוצ .יד ןסיירפיוא ייז ןגעלפ רעגניפ ןבָארג ןטימ .ןעגנוג
 שיפ יד ןפרַאװ ןגעלפ ייז .זענ יד וצ סעטהנוק יד ןגָארטוצ ךיג ןוא שיפ יד ןופ

 -ּפָארַא רעדָא ןפרַאוװוצ .רעקיטש יייז ןופ ןדיינש סרעסעמ עפרַאש טימ ,ןגָאװ יד ףיוא
 סנירעפיוק יד ןפרַאװנַײרַא ייז ןגעלפ שיפ ענעגױוװעגּפָא יד ,גָאװ רעד ןופ ןפראוו
 ַאאֲא טגעלפ ,ןעגנודעג קרַאטש וצ עטהנוק ַא ךיז טָאה רעמָאט ,ךעלשייק יד ןיא

 -ןײרַא קירוצ ןענייז שיפ יד ןוא ,לשיוק סעטהנוק יד ןָאט סיוא יירד ַא עקרעשיפ
 : .ןיירַא שיוק ןיא ריא .וצ טעּפמיא ןבלעז ןטימ ןלַאפעג

 -עגסיוא טשינ ,ןגירשעג טְשִינ סעקרעשיפ יד ןבָאה ,טסערפ יד תעב ,רעטניוו

 ,סעמיטש עקירעזייה ןוא-עטיירב ,עכיוה .ערעייז טימ .זיירּפ ןוא הרוחס רעייז טביול
 -רַאפ ןעוועג רעליימ ערעייז ןענייז רעטניוו .רעמוז ןיא ןָאט סָאד ןגעלפ ייז יו ױזַא

 .ּפעק..יד ןדנובעגמורַא ןבָאה ייז .עכלעוו טימ ךעלּכיט :ענעלָאװ ערַאש יד טימ טלעטש

 ,טפול עטלַאק יד טמערַאװעגנָא ןוא ךעלכיט ענעלָאװ יד ןיא טמעטעעגנײרַא ןבָאה יז

 עטרעדַאּפעצ : טימ יענעקורט .ערעייז ןיא ןסיױרד ךופ ןסירעגנײרַא ךיז טָאה סָאװ
 | | - .רעליימ ,ןּפיל

 ןבָאה ייז סָאװ ,ןעיירשעג ענעגירשעגסיוא טשינ יד ופ טעּפמיא ןצנַאג םעדו
 ןעגנוגעװַאב עקיטסַאה יד ןיא ןדָאלעגסיוא טעקרעשיפ יד ןבָאה ,ךיז ןיא טקיטשעג
 םעד ןופ ןפָארטעג טליפעג ךיז טָאה ןירעפיוק ןייא טשינ. .שיפ יד ןפרַאװ םעד ןיא

 ןקידיײלַאב ךיז טגעלפ הנוק ַאזַא ,לשיּוק ריא ןופ שיפ יד ןפרַאװסױרַא ןוא ןפרַאװנײרַא

 סָאד ןרָאשקעװַא עקרעשיפ יד טגעלפ טלָאמעד .שיוק ןרעדנַא ןַא ייב ןפיוק ןייגוצ ןוא
 ןוא ,(תודהי) סעדנַאי ריא וצ ןדער ,עטקידיײלַאב יד ןטעברעביא ןווװרּפ ,ליומ ןופ ךוט
 ערָאּפש א טימ ןייז דבכמ ןטלעז טשינ יז יז .טגעלֿפ ,ןפלָאהעג טשינ טָאה ץלַא סָאד ןעוו

 ר 0 ,..?תוכרב, עקיקָאטשיײרד עיצרָאּפ

 יי =

 ןבָאה טגעגעג .רעווָאנַארומ רעד::ןופ (סעטסָאבעלַאב) ?סעדָאּפסָאג, ערעכייר יד

 ,עקרעשיפ יד ןעלאינַאמ ייב .טפיוקעג ןבָאה יז ;קרַאמ ןפיוא שיפ ןייק טפיוקעג טשינ

 ,וָאנַארומ ףיוא .:רעזַײה .יד ןופ םענייא:ןיא שיפ ןופ בלעוועג ַא טַאהעג טָאה סָאװ

 -עג ןוא עטָאּפַאק עטצוּפעג .ַא-ןיא ;לטיה שידיי-ןיילק ַא ןיא ןעגנַאגעג זיא ןַאמ ריא

 -טע טַאהעג :ךיוא טָאה יז .רעװרַאס :ַא:ַײב יוו ,לדרעב ןריושעגוצ ,יורג ןיילק ַא טַאה

 "צעל רעד :טיול טדיילקעג ,ךעגנַאגעג ןעגייז סָאװ - !רעטכעט- ענעסקַאװרעד עכעל

 7: - ,עדָאמ רעט

 ,קיטשרענָאד ןיא:רָאנ טינ ,הָאװ עצנַאג ַא שיפ ןגירקעג ןעמ טָאה ןעלאינַאמ ליב
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 בור סָאד ,שיפ עקידעבעל ןעגנַאגעגמורַא ריא ייב ןענייז סעננַאװ ענרעכעלב ןיא
 ןעמ טָאה ריא ייב .ןּפיש ענעדלָאג ןוא ענעטעמַאס-לקנוט טימ ןּפרַאק עשירַאגנוא
 -.מיק עכייר רַאפ רקיע רעד ןוא עקנַארק רַאפ ןשַארַאק עקידעבעל טפיוקעג ךיוא
 | ,סנירָאטעּפ

 -סיוא טָאה סָאװ ,עקטיש ַא טימ סעננַאװ יד ןופ ןּפַאכסױרַא ןעמ טגעלפ שיפ יד
 ךיג ךיז טגעלפ רעסַאװ סָאד .טָארד ןופ טכַאמעג לפעל-ךָאק רעסיורג ַא יװ ןעזעג

 ,ךעלּפעק עניילק ערעייז ףיוא טלעטשעגפיוא ךיז ןבָאה ןשַארַאק יד ןוא ןעײזכרודַא

 -ורט ןופ| טמעטעעג ךיג ןוא ,ןגיוב א יו ךעלכייב ענרעבליז עטיירב יד ןגיוצעגנָא
 ,טפול ליפוצ ןופ ןוא גנושַארעביא רענעק

 .שיפ יד ןפרָאװעג טשינ טָאה ןעמ ,ןעגנודעג טינ ךיז ןעמ טָאה .ןעלאינַאמ ייב
 ןעמ .שיפ עקידעבעל רָאנ ןטלַאהעג טָאה עלַאינַאמ ,ןפרָאװעג ןײלַא ךיז ןְבָאה יז

 -עג טַאװעג טָאה עלאינַאמ .זענ יד וצ ןּפוטש טפרַאדעג טשינ רעבירעד ייז טָאה
 קנַארק ןענייז שיפ יד זַא ןזיװעגסױרַא לָאמַא ךיז טָאה סע ןעוו .סעדָאּפסָאג ענעריוווש
 קזיה ןצנַאג םעד ןעמונעג ןוא טלעג סָאד ןבעגעגקירוצ ןדעי יז טָאה ,ןקָאֿפ ףיוא
 ןירּפ םעד ןבױהעג םתס ןוא תחא די טכַאמעג סרעשיפ יד ןבָאה לָאמַא ,ךיז ףיוא
 ןפיוק וצ יז ןעניגרַאפ טנָאקעג טשינ ךיז ןבָאה טײלעמערָא יד זַא ױזַא ,שיפ ןופ
 ,טָאברַאפ ַא טימ ארוק-לוק ַא ןבעגעגסױרַא טַאניבַאר רעד טָאה טימרעד תוכייש ןיא
 -עג ןעמ טָאה שיפ ןפיוק .תבש ףיוא וליפא שיפ ןייק ןפיוק טשינ לָאז רענייק ןַא
 טָאה יז .טײלעמערָא יד טימ ןטלַאהעג טָאה עלאינַאמ .החמש ַא ַא ףיוא רָאנ טגעמ
 ,בלעוועג סָאד טכַאמרַאפ ןצנַאגניא רוסיא ןופ טייצ רעד ףיוא

 ןוא רעטמָארעגוצ ַא ןגעלעג זיא רע .טורעג רַאזַאב רעוװָאנַארומ רעד טָאה תבש = |

 למערד ןעיולב ַא טלמערדעג ןבָאה םיא ףיוא ךעלדייב יד ןוא ,רענעשַאװעגסיוא ןַא

 ,וָאנַאררמ םעד ןבענ טרַאה ,רַאזַאב קע עמַאס ןיא ןיולב .למיה ןעיולב ַא רעטנוא

 : ןיא יורפ א ןסעזעג םיא ןיא זיא סע .תבש ןיא ןפָא ןענַאטשעג לדייב ןייא זיא

 ,טיורב טפיוקרַאפ ןוא ,לטייש ףיט סיורג ַא יװ ,רוזירפ רעקיכעלייק ,רעכיוה

 גָאט ןצנַאג ַא טעמכ זיא יורפ יד ןוא ענעטלעז רעייז ןעוועג ןענייז םינוק עקידתבש

 ןיוש זיא סע ןעוו ,קירעיורט ןוא טכַארטרַאפ ןעוועג זיא יז .ךעלגעווַאבמוא ןסעזעג

 עג קידנציז ,טיורב סָאד ןטינשעג קידנציז יז טָאה ,הנוק ַא ריא וצ ןעמוקעגוצ

 -לַעװ ןיא טנַאה יד ןגיוצעגסיוא יז טָאה טלעג ןכָאנ ןוא גָאװ רעד ףיוא סע טגייל

 ןעוועג זיא יז ,ןלעטשפיוא ןפרַאד טשינ ךיז ידכב ,לוָאט ַא ןטלַאהעג טָאה יז רעכ

 ייב יװ טקנוּפ ןעוועג זיא סָאװ ,ןוטנָא ריא ןוא רוזירפ ריא .בילוצ רָאנ ,ןיטסירק ַא

 -יירפ ןענייז ןדיי יד ןעוו ,עשידיי ַא יו ןעזעגסיֹוא יז טָאה ,סעקרעלדנעה-קרַאמ עלַא

 ךס ַא לָאמעלַא ךיז ןבָאה ,םישרדמ-יתב ןוא ךעלביטש יד ןופ ןעגנַאגעגמײהַא עכעל

 -נייק בָאה ךיא .לדייב תבש ןיא םענעפָא םעד ףיוא טקוקעג ןוא טלעטשעגּפָא ייז ןופ

 ןפיוא עמַאזנייא ןַא טציז יז לייוו קירעיורט ױזַא יורפ יד זיא יצ ,טסווװעג טשינ לָאמ

 ..ןייז "תבש ללחמ,, זומ ןוא ןיטסירק ַא זיא יז לייוו רַאפרעד יצ ,קרַאמ
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 רוטקַאפונַאמ
 וי =

 -ַאמ עסיורג ,עטנַאקַאב עטשרע יד ןופ עשרַאװ ןיא ןעוועג זיא ןיקייכ ןַאמלע}
 עשידי עטשרע יד טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגרעהַא זיא רע ,ןרענָאיסימָאק-רוטקַאפונ
 .יקוועלַאנ ןסַאג יד ףיוא ןטפעשעג ערעייז טנפעעג ןבָאה טָאװ ,םירחוסיטינש
 ןקידרעטעּפש םעד ןופ ביהנָא םעד ןפַאשעג ָאד ןוא רענַאקשיצנַארּפ ןוא עשנעג
 עשידיי יד .רעטנעצ-רוטקַאפונַאמ ןשידיי םענעסקַאװעגרעדנַאנופ טיירב ןוא ןסיורג
 ןבָאה ייז .טלעג ןוא טייקשירעוטפיוא ,סיילפ רעייז טכַארבעגרעהַא ןבָאה םירחוט
 ,טנעװ טלעטשעגרעביא ןוא טקַאהעגסױא ,תוריד עװָאטנָארּפ עסיורג ןעגנודעג

 עמַאס יד זיב עכיוה סעצילָאּפ ןוא קנעש ענעפָא ,עטיירב ייז םורַא טלעטשעגמורַא
 "יא .רעטצנעפ םתס ןוא סעװַאטסיװ ,ןריט טקַאהעגסיױא טָאה ןעמ .ףױרַא ןטיפוס

 טימ ןדליש ענעכעלב ,עגנַאל ןעגנָאהעגפיוא ןעמ טָאה רעטצנעפ ןוא ןריט יד רעב

 -רעד ןצרוק ןיא שילױּפ ןוא שיסור ףיוא ןבָאה סָאװ ,תויתוא-ףעילער ענעדלָאג
 יד ןשיװצ .ןבוטש עלעקנוט עפיט יד טימ ןטפעשעג יד ןגָאמרַאפ סע סָאװ ,טלייצ

 תויתוא עשידיי טימ ןענייז ייז ףיוא ןוא ןדליש ערענעלק ןעגנָאהעג ןבָאה רעטצנעפ
 -רוטקַאפונַאמ ענעדישרעפ דנוא ךוט ,עללָאװ ןָאפ עגַאלרעדינ,, ;ןלָאמעגפיוא ןעוועג

 ַא ,גייצ ןופ חיר ןפרַאש םעד טכַארבעגרעהַא ןבָאה ןטפעשעג:טינש יד ."ןערַאוװ

 עטלמילבעג סנלַאב עטנפעעג יד ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה ברַאפ רעשירפ ןופ חיר

 רעכיט עטלטסעקעג ,עקיד קעּפ יד ןופ ןעגנַאגעג זיא טייקטפמעדעג ַא ,ןענָאטערק
 ופ טליפעג ךיז טָאה ןסּפעש ןופ ךורעג רעכעלסיז-בלַאה ,רעטייוו ַא ,רעליטש ַא ןוא

 -קַאּפ ןופ חיר רעד ןגָארטעג ךיז טָאה םעלַא םעד רעביא ןוא תורוחס ענעלָאװ יד
 .ײה ןקורט ןופ חיר רעקידנרוכישרַאפ ,רעקרַאטש רעד יװ ,טנווייל

 ,עדילָאס יד ןופ לַאפּפָארַא רערעווש רעד טרעהעג ןטפעשעג יד ןיא ךיז טָאה סע

 ,עפיטש יד ןופ ךיז ןכערב סָאד טרעהעג ךיז טָאה סע ,תורוחס-ךוט עטכידעג

 ןוא טליהעגנייא ןעוועג ןענייז ןכוט ערעיײט רעקיטש יד עכלעוו ןיא סעּפַאק עסייוו

 ןטכע םעד ןופ ךרָאשעג רעליטש ,רעלעדיא רעד טרעהעגפיוא טשינ טָאה סע
 ןטעװלעװ יד טימ ןטעמַאס יד גיוא סָאד טעלגעג ךייוו ןבָאה סע .דייז ןשיזיוצנַארפ

 עשידיי ,טייקכייר טימ טדנעלבעג טָאה טַאקָארב רענרעבליז ןוא רענעדלָאג רעד ןוא

 ןרָאפעג רָאנ טשינ ןענייז ןדיי עשידיסח ןוא ןשטנעמ עשיטַאבעלַאב םתס ,םירחוס

 -רעד ייז ןבָאה זירַאּפ ,ןילרעב ךרוד רָאנ ,ָאשַאמָאט ןוא שזדָאל ןייק תורוחס ךָאנ

 טפַאשדנוק רעכייר רעייז רַאפ טפיוקעגנייא ןבָאה ייז ווו ,ןָאיל ןייק שזַא טכיירג

 ןציּפש ןוא ןטפַאה ,דייז ןוא טעמַאס ,טעטש-ץניוװָארּפ ערעסערג יד ןוא עשרַאװ ןופ

 ,שַאמַאדַא ןוא טַאקָארב

 םירחוס עשידיי ןטפעשעג-רוטקַאפונַאמ יד םורַא ןָאטעג עיַאר ַא ךיז ןבָאה סע

 ןטייצ-ןָאעס יד ןיא .ץניװָארּפ רעשיליוּפ רעצנַאג רעד ןופ רעמערק עניילק ןוא

 ןעועג עשנעג ןוא סעקװעלַאנ ןסַאג יד ףיוא זיא טסברַאה-ברע ןוא גנילירפ -ברע

 ערעייז ןיא ןעיורפ ןוא רענעמ םירחוס רעצניװָארּפ ,ןייגוצכרוד טשינ גנַארדעג ַא

 -רַאפ ןבָאה טנעה יד ןיא סעקזילַאװ ןוא ךעלשיוק טימ םישובלמ:רעביוא עקיד'תבש

 ףַאלּפ ַא טימ ןוא טכַארטַאב ,טירט עקיליא טימ קידנעייג ,ןרַאוטָארט יד טלופ

 -קַאּפ ןיא עטקַאּפעג תורוחס ןטפעשעג ןופ ןגָארטעגסױרַא ןבָאה רעגערט-עציײלּפ
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 וצ ,םירחוס יד ןופ ןעמענ טניט ןצרַאװש טימ ייז ףיוא עטלָאמעגפיוא טימ טנווייל

 ןיא קעּפ יד ןגָארטעג ןבָאה רעגערט יד .טרעהעג טציא ןיוש ןבָאה קעּפ יד ןעמעוו

 -ַאב ןדיוב עכיוה טרַאװעג ייז ףיוא ןבָאה סע ווו ,טַאג ןטַארּפינָאב ףיוא "ןדזַאיַאז;

 ענעטַאװ ןיא ,ןדיי עקינייבטיירב ,עצרוק .סעקעדנַאלּפ עקידכעלייק טימ עטקעד

 -עג טימ ןקַאב-ןיק יד וצ ויב ענעסקַאװַאב ,רעמינּפ עטנערבעגּפָא טימ ,סרעצנעּפש

 רַאפ ץרא'ךרד ןשידי טימ ןוא ןגיוא עשייוג ,עיולב טימ ,דרעב עלעג עטכיד

 רעטרע עטסעב עמַאס יד ףיוא ,דיוב רעד ןופ ףיט רעד ןיא ,טשרעוצ ןבָאה ,םידיגנ

 טשרע .םירחוס רעצניװָארּפ ערעכייר יד ןופ רוטקַאפונַאמ קעּפ עסיורג יד ןדָאלרַאפ

 רָאג ןופ ףוס ןעמַאס םוצ ןוא עלעטימ ןופ קעּפ יד ןעמונעג ייז ןבָאה ךָאנרעד

 6 */ 5 .ךעלמירחוס עניילק

 יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו ,תוכוס רקיע רעד ןוא םיבוט-םימי יד ךָאנ

 -שזָארָאד ןרָאפרַאפ ןטפעשעג-טינש יד רַאפ ןגעלפ ,תונותח ףיוא ןטיירג ךיז ןופ טייצ

 -דיימ-הלכ עגנוי טימ ןעמַאד עטנַאגעלע ןגיטשעגסיוא ןענייז סע עכלעוו ןופ סעל

 -ָאר ןיא ןוטעגנָא ןעגנַאגעג ןענייז ןעמַאד יד .סעװַארּפיװ ןפיוקנייא ףיוא -- ךעל

 םענירג-לקנוט רעדָא ץרַאװש ןופ ,ךוט רעדָא טעמַאס ןופ (סענירעלעּפ) סעדנאט

 -ָאר יד רעטנוא ןופ .רעטופ םענייפ ןטסעֿב םעד טימ ןגָאלשעגרעטנוא ,רילָאק

 ןצנַאגניא ןעוועג זיא סעכלעוו ,דיילק םענופ קיטש ַא ןעזעגסױרַא ןעמ טָאה סעדנָאט

 טרירעמעשסיוא ןעוועג ןענייז ןסַאּפ ענעדייז יד .ןסַאּפ ענעטעמַאס ןוא ענעדייז ןיא

 .ןופ טַאהעג ךיוא ןבָאה סעדנָאטָאר יד .שזַאטוש םענעדלָאג רעדָא םענרעבליז טימ

 -עג ןעמַאד יד ןבָאה רעזדלעה יד ףיוא .סנגַארק עװָאלַאש רעטופ םענייפ ןבלעז

 טימ ךעלטייק ענעדלָאג ,עקיד רעדָא ,לרעּפ עכעלזָאר ,עטשטיינקעג ןרונש ןגָארט

 יד ןעזעגסױרַא ךיז ןבָאה ?סעקניטעמ,, עצרַאװש יד ןופ .סעילָאק ענעטנַאילירב

 טימ ןטוה ןגָארטעג ייז ןבָאה ּפעק יד ףיוא ןוא רעגניפ עסייוו ערעייז ןופ ןציּפש

 .ןרעדעפ-סיורטש

 ,ךוט ןטרילָאק ןופ סנטלַאּפ ןיא ןָאטעגנָא ןעגנַאגעג ןענייז ךעלדיימ-הלכ יד

 רַאפ ןרָאפרַאפ זיא עקשזָארָאד ַאזַא רָאנ יו .ןעמולב ךס ַא טימ ןטוה ןוא ךיש עכיוה
 ןפילנגעקטנַא תרשמ-טּפיוה רעד רעדָא לַאּפיצנירּפ רעד טגעלפ טפעשעג-טינש ַא
 עכעלטע ייז םורַא טלעטשעגמורַא דלַאב ךיז ןבָאה סע .ןדנוק עכייר יד ןעמענוצפיוא

 -כעלייק טימ סעלדוּפ ,דייז רעקיטש עקישטַאלּפ ןפרַאװנָא ןביוהעגנָא ןוא םיתרשמ
 עכלעוו ,טַאקָארב םענעדלָאג ןוא םענרעבליז ,טעװלעוו ןוא טעמַאס רעקיטש עקיד

 עטלטרעצעגסיוא ,עגנַאל ערעייז טימ טעלגעג ןגינעגרַאפ טימ ןבָאה ןעיורפ יד
 רעד ןופ ןדלַאפ יד ןשיווצ ןופ ןכוזפיוא עמַאד ערעטלע ןַא טגעלפ לָאמלייט .רעגניפ

 ןיד ַא ףיוא ןעגנָאהעג טרָאד זיא רעכלעוו ,"ןָאינרָאל, םענעדלָאג םעד עדנָאטָאר
 -ַארג טימ לופ גנוגעווַאב ַא טימ לטנעה טרילַאמע ןייז ייב םיא ןעמעננָא ,עלעטייק
 ןוא עיצקניטסיד טימ לופ קילב ַא טימ ןוא ,ןגיוא עקיור עריא וצ ןגיילוצ םיא עיצ

 קידנעקנעש ,תורוחס יד ףיוא ןקוק גנורעדנוװַאב רענעגרָאברַאפ טימ קיטייצנייא
 ,םיתרשמ יד קילב ַא ןטלעז ייברעד

 רעד טָאה ,טנכייצרַאפ ןוא טגיײלעגקעװַא ,ןבילקעגּפָא ןעוועג ןיוש זיא ץלַא ןעוו

 וװ ,טרָא םעד וצ לטעצ-ןכייצרַאפ םעד ןגָארטעגוצ תרשמ רעד רעדָא לַאּפיצנירּפ
 ַא ןבענ ןסעזעג זיא שיט יד רעביא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה סָאװ ,םוידָאּפ ַא ףיוא
 ןלירב ענעדלָאג ןיא שטנעמ רערעטלע ןַא ,דומע ןַא ןבענ יו ,לשיט-רָאטנַאק ךיוה
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 ןוא "ךוב-ָאטנָאק, סָאד ןפָא ןגעלעג זיא םיא ןבענ .לרינש ןדייז ץרַאװש ַא ףיוא
 ,רעלייצ רענרעצלָאה ַא וצ טייז רעטכער ְךֶעד וצ .לסיבַא

 ןבָאה ,רָאטנַאק םוצ לטעצ םעד ןגָארטעגוצ טָאה ןעמ ןעוו טנעמָאמ םעד ןיא
 -עגפיוא ךעלעמַאּפ ךיז ןבָאה ייז ,טקידיילרעד-רַאפ ןינע רעייז ןטלַאהעג ןעמַאד יד
 -עגסיוא ךיז ,ןסעזעג טייצ עצנַאג יד ןענייז ייז עכלעוו ףיוא ,ןלוטש יד ןופ ןביוה

 סיוא ךיז ןעיירד ןדיי עמורפ יװ ,טפעשעג ןופ ףיט רעד וצ רעמינּפ יד טימ טיירד
 -רַאפ לענש ,ּפעק יד טימ גיוב ַא טכייל .קידנעוט ןוא טייז-חרזמ .רעד וצ םידומ ייב
 ,םיתרשמ ערעטלע ןוא רעמיטנגייא םעד ךרוד עטײלגַאב ,טפעשעג סָאד טזָאל

 עסייוו ןפיוקוצנייא טַאהעג ךָאנ ןעמ טָאה טפעשעג סָאד ןזָאלרַאפ ןכָאנ ביוא
 טקישעגּפָא עמַאד רערעטלע ןייא טימ לדיימ-הלכ סָאד ןעמ טָאה ,שעוו ףיוא ןפָאטש
 לייט ןעמיטניא םעד טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה סעמַאד .ערעטלע יד זיולב ,םײהַא
 "יא ףיוא שַאמַאדַא ןוא טסיטַאב ,שעװ ןביילקוצ ןטימ :?עוװַארּפיװ,,- ס'הלכ רעד .ןופ

 .שעוורעטנוא ןוא גוצרעב
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 "וג ףיוא סעקשזָארָאד) "סעקמוג, ןרָאפרַאפ ןטפעשעג יד רַאפ ןגעלפ לָאמליײט

 סעּפָאלַאס ענעקיטָאק ןיא ןעיורפ ןגייטשסיוא ןגעלפ סע עכלעוו ןופ ,(רעדער ענעמ

 יו דלַאב ,ןלַאש רענָאיל ענעדייז ,ערעווש ,עצרַאװש טימ ןעמונעגמורַא ּפעק יד ןוא

 רעדָא םענייא טימ סעקשזָארָאד ןרָאפרַאפ ןענייז ןלעטשּפָא ךיז ןגעלפ סעקמוג יד
 -טיה ענעטעמַאס רֹעדָא ענעכוט עסיורג ןיא ,סנטלַאּפ עצרַאװש עגנַאל ןיא ןדיי ייווצ|
 -ַאב ןופ רעבייוו ,סניציבר ןעוועג ןענייז סָאד ןעיורפ יד .לוויטש עכיוה ןיא ןוא ןעל
 -עמ יד .תובורק ערעייז ןוא ףייה עשיבר עכייר ןופ ןעיורפ ,םייבר עשיליופ עטנַאק
 ןייז ןלָאז ייז ןקישטימ ןגעלפ ,טייבר יד סָאװ ,םישמש ןוא םיאבג ןעוועג ןענייז רענ
 ןפיוק ןעמוק רָאנ טשינ ןגעלפ סניציבר יד .ןפיוקנייא םייב ןעיורפ יד קיפליהייב
 לייו ,סעװַארּפיװ-ןתח טפיוקעגנייא ךיוא ןבָאה ייז ,סעװַארּפװ-הלכ ףיוא תורוחס

 -רַאפ טשינ ןכַאז עכלעזַא טימ ךיז ןבָאה םינתח עשיבר יד יוװ טקנוּפ םייבר יד טשינ
 עקירעדינ יד טלּפענקעגּפָא יז ןבָאה ,ןצעזקעװַא ךיז ןגעלפ ןעיֹורפ יד עו .ןעמונ

 -עגּפָא יד ךרוד ןוא סעלָאּפ עטיירב יד טצרַאשעגקעװַא ,עּפָאלַאס רעד ןופ ּפענק

 ערעייז ןופ טייקלופ יד ןעזעגנָא ךיז טָאה רעדיילק ענעדייז יד ןופ ןלײט עטקעד

 -קנעב עקידכעלייק ,עניילק יד ףיוא טרַאּפשעצ ךיז האנה טימ ןבָאה סָאװ ,ןטפיה
 וצ טייקכעלגעמ רעקיד'תובחר רעד ןופ ,תורוחס עטגנַאלרעד ןסיוטש יד ןופ .ךעל
 טנָאנ ױזַא ןבָאה סָאװ ,םיתרשמ עגנוי יד ןופ ,טסולג ץרַאה רעייז סָאװ ץלַא ןפיוק
 ףיֹוא ןעלכיימש עשירפ טימ ךעלפעה ױזַא טדערעג ייז וצ ןוא ייז ןבענ ךיז טיירדעג
 רעקידנרוכישרַאפ ַא טימ ןגָאלשעג ןעיורפ יד ףיוא טָאה ,רעמינּפ עכעלטנגוי ערעייז
 יד םורַא טכַאמעג זיול ייז ןוא ןלַאש יד טלקױװעגרעדנַאנופ  ןבָאה ייז .טײקמערַאװ

 עטשרעביוא יד טלּפענקעגּפָא ןבָאה ייז .רעזדלעה עלופ .רעטסַאבַאלַא יו עסייוו

 ענעמאדידארד יצ ,ענעדייז ערעייז ןופ ןטלָאקעד יד ןופ ןוא סעּפָאלַאס יד ןופ ּפענק
 -נָא ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעבייל עזָאר-לעה ,עלופ טימ ןלָאװקעגסױרַא טָאה רעדיילק
 גנוטסולג ןופ ץייר םעד ךיז ןיא ןגָארטעג ןוא טײקטַאז ןוא טייקיור טימ טליפעג

 ,סעמַאמ עגנוי ,ןעיורפ עגנוי ןעוועג סנטסרעממַא ןענייז סָאד .טײקנטיהעגּפָא ןוא
 "עג ןענייז סָאד .רעדניק עגנוי רָאג ערעייז ןכַאמ הנותח טיירגעג ןיוש ךיז ןבָאה סָאװ
 יז טָאה סָאד ןבעל ןופ דוס םעד טסוװעג גנוי ױזַא ןופ ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ ןעוו
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 ןופ ,טייקפייר רעירפ רעד ןופ .המכח-סנבעל ןימ ןלעיצעּפס ַא טימ ,גולק טכַאמעג

 -גֹוזַאב ַא סעּפע רעבייל ערעייז ןיא ןגָארטעג ייז ןבָאה ,תודוס עטקעלּפטנַא-ירפ יד

 יברעד ןוא קיביגכָאנ ןעוועג ,ןענַאטשרַאפ ךס ַא רעייז ןבָאה ייז .טייקסיז ערעד-
 -ָצֹוּפָא יד ףיוא ןוא ןטַאטש עטסכייר יד ןגָארטעג- ןֿכָאה יז .קידנשרעה ןוא ץלָאטש
 "לעוו ,רעדנעב ענעדייז טימ רעדָא סעקליּפש-רעטיצ טימ סעקּפוק -- ּפעק עטלָאג
 ןלַאש עצרַאװש יד ןופ רעיילש ןטכידעג ןרעטנוא ןטלַאהַאברַאפ טציא ןבָאה ייז עכ

 םיאבג יד ןבָאה ,תורוחס יד ןבילקעגּפָא טָאהעג ןיוש ךיז ןבָאה סניציבר יד ןעוו
 ןגעלפ ןעיורפ יד ןוא טפעשעג ןופ רעמיטנגייא ןטימ ןינע-טלעג םעד טקידיילרעד

 ,טרַאװעג ןסיורד ןיא ייז ףיוא ןנָאה סָאװ ,"סעקמוג,, יד ףיוא ןרָאפקעװַא

 ןטפעשעג יד ןיא ןעמוקנײרַא ןגעלפ טירט עקידתומיענב טימ ןוא ךעלעמַאּפ
 -תבש ערעייז ןיא ןוטעגנָא ,דרעב עטמעקעגסיוא ןייפ טימ ,ןרָאי עלעטימ יד ןיא ןדיי

 לָאמש ַא ,רעטמעשרַאפ ַא לסיבַא ןייג טגעלפ ייז ןבענ .םישובלמ עקידבוט-םוי
 ףיֹוא גָאזנָא ןגרַאק ַא רָאג ךָאנ טימ ןוא ךעלעסנָאװ עקידנצָאוּפש םיוק טימ ,לרוחב
 עטַאט ַא ןעוועג ןענייז סָאד .ןקַאב עכיילב ענייז םורַא לדרעב ץרַאוװש יצ דנָאלב ַא
 ןַא ףיוא ןעמענ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ;ןיבמ יא רעטעפ ַא ןוא ,ןתח ַא ,ןוז ַא טימ
 זיא "חסונ, רעד .ןביולק וצ ךס ןייק ןעוועג טשינ זיא ָאד .ןתח ןרַאפ רעייטשסיוא
 רענעדייז ַא ףיוא ןוא עטָאּפַאק רענעסַאלטַא ןַא ףיוא ףָאטש .,טנַאקַאב ןעוועג ןיוש

 ,סעּפַאלק ענעדייז טימ עטָאּפַאק רעטקַאהעג א: ףיוא ךוט ןצרַאװש - ,(רענעסּפיר יצ) :
 ףָאטש ןרָאגמַאק ןטפיירטשעג ,עטָאּפַאק רעכעלגעט רעמ ַא ףיוא דייז טימ ןרַאגמַאק
 -פָאלש ןרעטכייל ַא ףיוא שַאמַאדַא םענעדייז ,ןזיוה עווָאקשטוטש רָאּפ עכעלטע ףיוא
 ,קָארּפָאלש ןקידרעטניװ א ףיוא טעוולעוו רעדָא ,טעמַאס ןטקורדעג ןוא קָאר

 סע רעכלעוו ףיוא לוטש רעכיוה רעד ייב רעדָא ,שיט םייב ןסעזעג זיא ןעמ
 -ַאש טרעכיורעג טָאה ןעמ .תורוחס יד טלקיװעגרעדנַאנופ לסיבַא ןגעלעג ןענייז

 רעד ,רעטעפ רעד .טסעומשעג טָאה ןעמ ,"אנרימס ,, ןסָאריּפַאּפ עקרַאטש טווָאקינשַאּפ
 תורוחס עטגנַאלרעד יד ןופ םעדָאפ ַא ןגױצעגסױרַא טייצ וצ טייצ ןֹופ טָאה ,ןיבמ

 טגײלעגוצ ,עקלַאּפַאז ַא ןדנֹוצעגנָא רעדָא ,רעגניפ יד ןיא טיירדעג םיא ןואי

 וצ טקעמשעג ןוא טנערב רע יצ ןעזעג ,םעדָאפ םענעלָאװ םוצ רעייפ סָאד
 טייהנגעלעג רעד ייב ,ןיבמ ַא ,רעטעפ ַאזַא טָאה לָאמלייט ,לייט ןטנערבעגּפָא םעדי
 ַא רעמיטנגייא-סטפעשעג םעד ץכעלייוורעטניה ןזיוועג ,םעדָאפ םעד ןווורּפ ןופ
 זַא ;ןטײדַאב טלָאזעג טָאה סָאד סָאװ ,רעגניפ ףניפ עטקערטשעגסיוא טימ טנַאה-
 | .,טנעצָארּפ ףניפ ןעגידרַאפ ייברעד ליוו רע

 ."ענרָאקַאּפ ףיוא ףוה ַא, ןוא ,"ָאנַארומ ףיוא ףױוה ַא, :רעּכיב יד ןופ
 | | ויי 4962 ןוא 1959 ,ביבא לתי
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 עפורט-רעטַאעט ןיימ ןופ טקַא רעטצעל רעד -- עשרַאװ

 קב 2

 ןליּפשטסַאג יד ןענעדרָאוצניײא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג 1910 רעטניוו ןיב ךיא ז
 ןיא ,הרקע עלַארטַאעט ַא ןענופעג טרָאד ךיא בָאה -- עּפורט רעזדנוא רַאפ
 .עגנייא ךיז טָאה סָאװ ,?טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל, רעד ןופ טלַאטשעג

 ,רעשוקַא ןלַארטַאעט ַא טַאהעג טלָאמעד ןיוש טָאה הרקע יד .ךיוב ןיא דניק ַא טדער
 טימ זיא סָאװ ,ינודקומ .רד ןעוועג זיא סָאד .ןעייוו ןפורעגסױרַא ריא ייב טָאה טָאװ

 .דנַאלסיױא ןופ עשרַאװ ןייק ןעמוקעגנָא רעירפ רָאי א

 "עג רעד רַאפ וויכרַא) "רעקיטירק:רעטַאעט ןשידיי ַא ןופ תונורכז,, ענייז ןיא
 :ױזַא ךיז ןגעוו ינודקומ .א ר"ד טלייצרעד (עמַארד ןוא רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכיש

 רעגנוי ַא ,ךיא ןיב ,קירוצ רָאי קיצנאווצ טימ טקנוּפ ,1909 :רעמוז ןטימ ןיא;
 טימ ןוא רענעלּפ עסיורג טימ לגאל ַא יו לופ ,עיגרענע טימ ןדָאלעגנָא ,רָאטקָאד

 ןופ -- -- -- עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ,רוטלוק רעשידיי רעד ןעניד וצ גנַאלרַאפ ןסייה

 ןריובעג יו שממ טליפעג ךיז בָאה ךיא עכלעוו ,סעיסימ עקיטכיוו ןוא עסיורג עלַא
 ןוא עטסטנעָאנ יד ןעוועג רימ ?עיסימ-רעטַאעט , יד זיא ,ןבעל ןיא ייז ןריפוצכרוד
 ןקורדניא יד טימ שירפ ךָאנ ןעמוקעג ךיא ןיב עשרַאװ ןיא -- -- -- עטסרָאלק
 טימ טנעײלעגנָא דאשט זיב ןעוועג ללכב ןיב ןוא ,רעטַאעט ןשיעּפָארײא םעד ןופ
 ץלַא ןופ רעירפ ךיז ךיא בָאה עשרַאװ ןייק קידנעמוק -- -- -- .רוטַארעטיל-רעטַאעט
- 

 א

 -ַאעט רעקילדנעצ ליפ ןופ רבחומ ,גרוטַאמַארד רעסיורג רעד -- ןייבשריה ץרפ

 -עעלק ייב ףרָאד ַא ןיא ןרָאוװעג ןריובעג זיא ,טסינַאמָאר ןוא רעלייצרעד ,קיטש-רעט

 ןיא ,לימ-רעסַאוװ ַא ןופ רענלימ ַא ןטַאט ַא ייב ,עינרעבוג רענדָארג רעד ןיא לעשט

 .םעמַארד רקיעב ווא -- שיערבעה ןביײײרש ןבױהעגנָא טָאה ןייבשריה .1880 רָאי

 רָאי ןיא .ןַאמָאר םעד ןוא גנולייצרעד רעד וצ ךיוא ןוא שידיי ןיא רעבירַא רעטעפש

 ךָאנ .רעטַאעט ןשירעלטסניק ַא טריפעגנָא ךיוא ןוא -- סעדָא ןיא טעדנירגעג 8

 טָאה -- תולּפמ ךיױא ןוא ןעגנוכיירגרעד עשימרוטש ,ץנעטסיסקע רעקירעי-ייווצ ַא

 רעבָא ,עערַאו ןיא ןטירטפיוא עכיירגלַאפרעד טַאהעג 1910 גנילירפ ןיא עפורט יד

 ַא וו רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא ןבילבעג ןוא -- ןלַאפעצ ךיז בורקב

 ןירעטכיד רעד ,ירפ ןייז טיִמ ןעמַאװצ -- טָאה ןייבשריה .טפיוא רעשירענָאיּפ

 ןייז ןיא 1911 ןופ .טלעוו יד רָאג ןבירשַאב ןוא טזײרעגמורַא -- רעשטאימוש רתסא

 -עג רדסכ רעבָא טָאה רע -- סעלעשזדנַא סָאל רעטעּפש ,קרָאי וינ ןיא ןעוועג םייה

 -- ןרָאי רעקיצנָאװצ יד ןיא ,עשרַאװו ןיא םישדח עגנַאל טליױועג טּפָא .טרעדנַאװ

 ,1948 טסוגױא ןיא םעלעשזדנַא סָאל ןיא ןברָאטשעג .רָאי ץנַאג ַא טעמכ
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 ךיז ךיא בָאה ןכָאװ רָאּפ ַא ןופ ךשמ ַא ןיא ,רעטַאעט ןשידיי ןפיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא
 ןיא לטלעװ-רעטַאעט ןשידיי ןעמערָא ןוא םעניילק םעד ןיא טריטנעירָא קידנעטשלופ
 עמַאזיורג ַא ןעוועג זיא גנושיוטנַא ןיימ זַא ,ןגָאז וצ קירעביא זיא סע ןוא ,עשרַאװ

 ןייז טזמעג טלָאמעד טָאה סע םָאזיורג יװ ןלעטשרָאפ ךיז ןעמ ןעק רעטציא
 העש רעבלַאה ןייא ןיא ןוא ,עשרַאוװ ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא זַא ,גנושיוטנַא ןיימ
 ,טּפורט ַא רַאפ טײקמערַאװ ןוא עציטש ןטעב ףרַאדַאב ךיא ןעמעוו ןופ ןעוועג ספות
 גנורַאפרעד ערעווש רָאי א יװ רעמ ךיז רעטניה טָאה ןוא טליּפש ,ןיוש טבעל סָאװ
 -עג שיגרענע טלָאמעד טָאה רעשוקַא רעלַאטָאט רעד .טייקיטעט ערַאבטכורפ ןוא
 .ןעייו ענעגייא טימ אקווד ןוא דניק ַא ןריובעג זומ הרקע יד זַא ,טרעדָאפ

 -- טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל רעד ןופ ןעמונעגנָא ןגעווטסעדנופ בָאה ךיא
 -ַארומ ןייז ןצעיענַאּפמָאק ייב ןעגנודעג ;ןטסָאק-עזייר לייט ַא -- ןצרּפ ןופ ךעלטנגייא

 ןטיירגוצוצ סעדָא ןייק קירוצ קעװַא ןוא ןעגנולעטשרָאפ ןביז ףיוא רעטַאעט רעװָאנ
 ,עזייר רעזדנוא

 ןופ ןטרַאװרעד טנעקעג ןיוש ךיא בָאה ןקילג ַא רַאפ סָאװ ,טגָאזעגסנייטשימ

 ,רעסיורג .ַא ןייז לָאז ךוזַאב רעד וליפא ןעוו .עשרַאװ ןיא ןעגנולעטשרָאפ ןביז יד

 ןעוועג טשינ ןעגנולעטשרָאפ ןביז יד ןטלָאװ ,ןזיועגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאה סע יו
 טפרַאדַאב ךיז טָאה סָאװ ,עּפורט רעסיורג ץנַאג ַא ןופ תואצוה יד ןקעד וצ חוכב

 רעטַאעט רעווָאנארומ ןיא סָאװ ,טרפב .סעדָא ןופ שזַא עשרַאװ ןייק ןעלקעּפרעבירַא
 ,ןייז רימ ןטערטּפָא ןרַאפ ןוא ,עּפורט רענעגייא ןייז טימ ץעיענַאּפמָאק טליּפשעג טָאה
 לָאז ךיא זַא ,טלָאװעג רע טָאה ,ןאגאלאב ןקיצומש ;םענעגָאלשעגּפיונוצ-רעטערב ןופ

 -ץעביור ןעוועג ןענייז ,טלעטשעג רימ טָאה רע סָאװ ,ןעגנוגנידַאב יד .ןטליגּפָא םיא
 זיא רימ ןוא ,גנורַאפרעד רָאי ןבלַאהטרעדנַא עיונעג טַאהעג ןיוש בָאה ךיא ,עשיר
 ליפוצ רימ ןלעטש עשרַאװ ןייק ןעמוק רעזדנוא טימ תוכייש ןיא זַא ,ןעוועג רָאלק

 עטכידעג ַאזַא :ץניװָארּפ יד טניישעג לסיב ַא ךָאד טָאה רימ וצ סָאװ ,טשינ .רעמ .ןייא
 ךיוא טָאה רימ .טייטש קוסּפ ןיא יװ עשידיי ַא עקַאט ןוא -- גנורעקלעפַאב עשידיי

 טגלָאפרַאפ קרַאטש ױזַא טשינ רעטאעט עשידיי סָאד טרעוו ןלוּפ ןיא זַא ,ןזיוועגסיוא
 ,ײצילָאּפ רעד ןוּכ

 רעלעפ לקיטש ַא זיא סע זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג רימ ןבָאה דניירפ עטוג
 טלָאװ רקיע רעד .ץרּפ .ל .י ןופ עסעיּפ עצנַאג ַא טלעפ רַאוטרעּפער ןיא רימ ייב סָאװ
 רימ טָאה ןעמ ."טייק ענעדלָאג יד,, ןליּפש עשרַאו ןיא ןענעק רימ ןעוו ,ןעוועג טוג
 ,קידנגָאז תמא םעד רָאנ ..ןײרַא ליומ ןיא טגײלעגנײרַא ןטייקיניילק רָאּפ ַא ךָאנ

 ןַא ,טפָאהעג תוינּפ םוש ןייק ןָא ןבָאה סָאװ ,רעטייוו .א ןוא ןָאזעניד .י טשינ ןעוו
 "עט עצנַאג סָאד ןזײל טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל רעד ייב טעװ עּפורט רעזדנוא
 םעד ןופ טַאהעג הטרה טונימ רעטצעל רעד ןיא ךיא טלָאװ --- ,םעלבָארּפ-רעטַא

 ןיימ ןטלַאהַאב טשינ עּפורט רעד רַאפ ךיא בָאה ,סעדָא ןייק קידנעמוק .קסע ןצנַאג
 ןופ גנַאלרַאפ רעד רעבָא .עשרַאװ ןופ ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ ,קורדנייא ןכעלנעזרעּפ
 טימ .ןליפעג עכעלנעזרעּפ עניימ ןגיווועגרעביא טָאה סעדָא ןזָאלרַאפ וצ עּפורט רעד

 טשינ ךַאמ ךיא ביוא .ןײרַא געוו ןיא ןזָאלעגקעװַא ךיז ןעמ טָאה טימעג רעווש ַא
 ,ץרעמ שדוח ןיא ןעוועג סָאד זיא ,תועט ןייק

 רעטשרע .רעד רַאפ געט עכעלטע עשרַאװ ןייק ןעמוקעגּפָארַא זיא עּפורט יד
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 ןרָאיטקַא יד ןענייז ,גנולעטשרָאפ רעד וצ רעטנענ העש ַא סָאװ ןוא ,גנולעטשרָאפ

 ןצוּפַאב וצ ױזַא יו ּפָאק םעד ןכָארבעג ךיז ןבָאה רימ .ןרָאװעג רעזעוורענ ץלַא
 טונימ רעטצעל רעד ןיא טָאה ץעיענַאּפמָאק .ןאגאלאב רעװָאנַארומ םעד לסיב ַא
 עקיטיונ עלַא יד ןבעג רימ לָאז רע ,טקַארטנָאק םעד טיול ,טרעדָאפעג בָאה ךיא ןעוו

 ךיא .טכַאלעגסיוא רימ ןופ ךיז -- ןעגנולעטשרָאפ יד רַאפ ףרַאדַאב ךיא סָאװ ,ןכַאז
 סעטַאמש טּפעלשעגפיונוצ ,גרַאװטלַא ןופ ןעמָארק יד רעביא טּפעלשעגמורַא ךיז בָאה
 ןיא געט עכעלטע עטשרע יד ןופ ןיב ןיא .סעיצַארָאקעד ןוא לבעמ ,סעכַאל ןוא
 .ןעיירד ןיא ןגיובעג ןרָאװעג עשרַאוװ

 ַא טכַאמעג רימ ןבָאה -- עסעיּפ רעשידיי סיואכרוד ַא טימ ןבייהנָא קידנלעוו
 ןופ *?םָארטש ןטימ,, גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד רַאפ קידנביילקסיוא ,רעלעפ לקיטש
 -םולש ןופ "ןשטנעמ,, טימ ןקידנערַאפ טפרַאדַאב ןעמ טָאה טנװָא םעד .ןשא םולש

 ודנוא ייב עסעיּפ עקיזָאד יד טָאה ןַאמרעה דוד) .ישזער סנַאמרעה דוד ןיא ,םכילע

 "עטַאקעי .ןיא| ןכָאװ רָאּפ -ַא זדנוא ייב טלייוועג טָאה 'רע תעשב טריפעגפיוא
 | ,(ווַאלסָאניר

 עשידיי רעװעשרַאו עצנַאג יד .םלוע רעקיזיר א ןעמונעגפיונוצ ךיז טָאה סע

 רעליּפשיוש ערעזדנוא ,רעטַאעט רעווָאנַארומ ןיא ןזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה ץנעגילעטניא
 רימ .טנעקרעד טשינ שממ ייז בָאה ךיא :זעוורענ קרַאטש ןעוועג בױהנָא ןופ ןענייז
 ,רעבָא ,לַאװסיױא ןטכעלש ַא טכַאמעג רימ ןבָאה עסעיּפ רעד טימ זַא טליפעג עלַא ןבָאה
 זיא רעטַאעט ןיא םלוע רעד .לַאפכרוד ַא ןופ ןעוועג גנולעטשרָאפ יד זיא טייוו ,טייוו
 ןעוו ,טבעלעגפיוא קרַאטש רעליּפשיוש יד ןבָאה ףוס םוצ .טריזירטקעלע יוװ ןסעזעג

 ,ןריובעג"יינ יוז ןענופעג ךיז ןבָאה ייז .עידעמָאק סמכילע םולש טליּפשעג טָאה ןעמ

 ,עניב רעד ףיוא זדנוא וצ ןגָארטעגרעּביא ךיז טָאה רעטַאעט ןופ גנומיטש יד ןוא

 -עגפיוא גנולעטשרָאפ עטשרע יד טָאה ,"דניירפ, רעד רקיע רעד ,עסערּפ יד
 -קומ ר"ד ןופ ןגָארקעג רימ ןבָאה ןעגנַאזעג-ביול עטסקרַאטש יד .טוג רעייז ןעמונ
 יא רעטַאעט רעװָאנַארומ רעד ."דניירפ,, ןיא ןבירשעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,ןינוד
 | ,לּפמעט ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ גנוניימ ןייז טיול

 יד ,ןשטיוועקשוי .ס ןופ ?טָאטש ןיא , טליּפשעג רימ ןבָאה טנוװָא ןטייווצ םעד
 ןוא .רערעסערג ַא ךָאנ -- גלָאפרעד רעד ;עקיטפערק ַא ןעוועג זיא גנולעטשרָאפ
 רעד ןופ גנוניישרעד עצנַאג יד .טביולעג טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג ינודקומ זיא רעדיוו
 | | ,עּפורט

 ןייז טריּפשרעד ךיז ןיא ינודקומ ר"ד טָאה הָא -גנולעטשרָאפ רעטירד רעד ןופ -
 -רעטַאעט ןיא דַאשט זיב טייקטנעײלעגנָא,, ןייז ןפורעגּפָא םיא ןיא ךיז טָאה 'ס .ףורַאב
 עסיורג ענעגייא טימ טליפעגנָא ,לגָאל םעד טּפַאטרעד ךיז ןיא טָאה רע ,"רוטַארעטיל
 ןביוהעגנָא טָאה רע -- ןוא :-- ןוא עיסימ-רעטַאעט רעקיטכיוו רעד טימ ,רענעלּפ
 .רעטניט ןייז ןיא טכַאמעג ךיז טָאה סע רָאנ סָאװ טימ ,עּפורט רעד ףיוא ןעלגָאה
 :לעזעג רעשירַארעטיל רעד וצ ךעלטנייפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעגנוטייצ עקירעביא יד

 ןבָאה -- גנומענרעטנוא ןַא רעריא רַאפ ןלָארטסַאג ערעזדנוא קידנטלַאה ןוא ,טּפַאש
 "דניירפ,, ןיא ענובירט ןייז ןופ טָאה ינודקומ ר"ד .ןגיוושרַאפ ןצנַאגניא זדנוא ייז
 "ןייבשריה יד זַא, , זָאלעגסױא ןוא ןטלָאשעג ןוא שטנעבעג ;טשטנעבעג ןוא ןטלָאשעג
 ",ליפמ ַא ,דניק ןריובעג-טיוט ַא זיא עּפורט

 רעד וצ טדנעוועג ךיז ןפוא ןוװיַאנ ןוא: ןקיטכירפיוא ץנַאג ַא ףיוא בָאה ךיא



 239 ' ןײבשריה ץרפ

 יד ןעמענרעביא וליפא ;עּפורט יד ןעמענרעביא לָאז יז ,טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל
 ַא טגָאמרַאפ טייצ רענעי ןיא טָאה סָאװ ,שטנעמ רעקיצנייא רעד .עריא גנוטייל
 טלָאמעד רעבָא ךָאנ טָאה רע .ןַאמרעה דוד ןעוועג זיא עּפורט ַא וצ גנַאגוצ ןשיטקַארּפ
 טביירש ינודקומ שטָאכ ןוא .ןבעל שירענייגיצ ַא ןבעל וצ קשח ןייק טַאהעג טשינ
 ןאּפ לעבא רעלָאמ ןשידיי םעד טימ ךיא בָאה זירַאּפ ןיא,, :תונורכז יד ןיא ךיז ןגעוו
 םכילע םולש ןוא ץרּפ .ל .י ןופ ןטנעמגַארפ ןפוא םענרעדָאמ רָאג ַא ףיוא טריפעגפיוא
 ןגיוא עניימ ןיא -- "רעטַאעט ןיא רעטכָאקרַאפ ַא ןעוועג ךיא ןיב םעד ץוחמ ןוא
 ,דנַאלסיוא ןיא קעװַא ןקידייל טימ זיא סָאװ ,רענייא יוז ,ןעזעגסיוא טלָאמעד רע טָאה

 שידיי רעזדנוא ןיא ,זדנוא וצ ןעמוקעג קירוצ ?רענעדָאלעגנָא, ליפוצ ַא זיא ןוא
 טשינ רע טָאה סָאד ! -- ,גנויצרעד זדנוא ייב טניימ רעטַאעט זַא ,ןיירַא לטלעוו
 ,ןפירגַאב

 ינודקומ סָאװ ,עּפורט יד ןעמענרעביא ןלָאז שַא ןוא גרעבמָאנ זַא ,גָאלשרָאפ ןיימ

 ַא ..ץיוו רערעטיב ַא טקעטשעג רעכיג ןיוש טָאה םעד ןיא -- רעטציא טנָאמרעד

 רעזדנוא ןופ ןכָאװ רָאּפ יד רַאפ עפורט רעזדנוא ןיא ןעמונעגפיונוצ ךיא בָאה ןציוו ךס

 | -,עשרַאװ ןיא ןלייוו

 שטָאכ ,עּפורט ןיימ ןופ גנַאגרעטנוא םעד ןיא קידלוש זיא ינודקומ הלילח טשינ

 םעד ,טקידלושַאב םעד ןיא םיא טָאה ןעמ זַא ,ןייטשרַאפ וצ זיא תונורכז ענייז ןופ

 רעטסײמצילָאּפ םעד ךרוד סעדָא ןיא ןגירקעג עּפורט יד טָאה ּפַאלק ןטסנרע ןטשרע

 -ַאנרעבוג ןופ ענליוו .ןיא ןגירקעג עּפורט יד טָאה ּפַאלק ןטייווצ םעד .ןװָאשטַאמלָאט

 ינודקומ יװ ,עשרַאװ ְךָאָנ ךַײלג ןרָאװעג ןלַאפעצ טשינ זיא עּפורט יד .רָאג בייוו סרָאט

 ןוא טייצ םישדח ריפ ןרעב טרעדנַאװעגמורַא רעטעּפש ךָאנ ןבָאה רימ ,טביירש

 .ןעגנולעטשרָאפ קיצכעז רעבירַא ןבעגעג

 טייצ יד ןעוועג סָאד זיא רימ ייב ,קסנימ ןייק ןזָאלעג ךיז רימ ןבָאה עשרַאװ ןופ

 ,שפנה-ןובשח ןופ

 (1930 עשרַאװ --- רעטעלב עשירַארעטיל)
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 םייה ןיימ עשטָאמס
 יב 2

 .קילב םענעפָאלרַאפ ןיא ףיוא טסייג

 ןורכז ןטשיװרַאפ ןיא ךרוד ןרעּפיה סע ==

 ,קירוצ ףיוא ּפערט ענרעצליה יד

 -- ןרָאי עשרעדניק יד ןופ םייה ןיימ --- עשטָאמס וי

 ָאד ּפַאנק רָאג זיא טפול זַא ןוא טכיל זַא ,עשז סָאװ זיא
 ?ףיוה ןטרעומעג-קיטנַאק ןיא
 ןעּפַארדרַאפ ךיז ןוז ַא טגעלפ טכַאנרַאפ רעמוז ןיא

 ,ףױרַא ,וצפיורַא ןעמיוק םוצ

 ,סנטָאש ךיז ןביילקרַאפ רעטצנעפ ענעּפָא ןיא

 ,ןָאפ ַא יו ףיוא טרעטַאלפ ביוש ַא
 -- ןטָאנקרַאפ ,טעילוטרַאפ ,ךעלּפערט ףיוא רעדניק ןוא

 -י .ןָאטרַאפ השעמ ןופ רעדנוװ ןיא

 ,ןטייר וצ רעדליוו ַא ןלזג ַא ןעמוקעג,
 ..?טנַאה ןיא רעסעמ ןקיציּפש טימ
 -- רעטייו טרעװ למיה רעד ןוא ,ליטש טרעוװ גנילצולּפ רָאנ

 ,גנַאזעג רעדניק ןבָאה טרעהרעד

 -- החּפשמ יד .1908 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעלעה םניב

 -ָאטנַא ,ןטפירששטייצ עשירַארעטיל ןופ רָאטקַאדער ןוא טעָאּפ ןדיי עשידיסח עמערָא

 רָאי עכעלטע זיב (1930 רָאי ןיא טריטויבעד טָאה רע) ןָא טנגוי רעד ןופ .סעיגָאל

 "יטנעדיא -- דנַאלסור ןיא רעביירש עשידיי עסיורג יד ןופ גנוגנערבמוא רעד ךָאנ

 1947 .דנַאלסור ןיא ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי .עיניל רעשיטעווָאס רעד טימ טריציפ
 דענייא .לארשי תנידמ ןיא 1957 טניז .עיגלעב ,ךיירקנַארפ ןיא 1956 .ןליוּפ ןיא --
 ןצפופ ןופ רבחמ .עשרַאוװ ןשידיי ןיא רוד ןרעגניי ןופ ןטעָאּפ עטסטריטנעלַאט יד ןופ
 רַאלק ,םרָאפ רעד ןיא ןטסָאמעג ,שיטנַאמָאר ,שיריל -- רעדיל ענייז ןעגנולמַאז
 ,ןעגנומיטש-הטרח -- טלָאמעד טניז ,שיטעװָאס-ָארּפ -- 1955 ןזיב .טלַאהניא ןיא

 רעלעה טָאה עשרַאװ ןגעװ רעדיל עטסקרַאטש ענייז .טייקטפיטרַאפ עלַאנָאיצַאנ

 ענעבירשעג --- ןירַא ָאד ןעמענ רימ סָאװ ,רעדיל יד ןיא .ןברוח םעד ךָאנ ןבירשעג
 יעלרעביא יד קורדסיױא ןשיטעָאּפ םוצ ןעמוק -- ןרָאי רעקיסיירד עטשרע יד ןיא

 -יא רעשירַאטעלָארּפ רעששידיי רעקידהמחלמרַאפ רעד ןופ לייט ןסיורג ַא ןופ ןעגנוב

 .עשרַאו ןיא טנגוי רעשיטסילַאעד
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 ,רעכעד ףיוא ןוא טנעוו ףיוא ןײשּפָא רענרוּפרוּפ ַא

 ,לייאעג ןיא ּפעלק עשרעטסוש ןוא
 ,רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ךיז דיל ַא טבייה טָא ןוא

 ,לייוו ַא ףיוא ליטש טרעוו רעדיוו --- ןוא

 ,ןעמונרַאפ סנטָאש ןופ -- רעטצנעפ ענעּפָא יד

 .ןישַאמ ַא טיינ רעקיטסַאה ןוא

 טעמוא ןופ ןוא טיונ ןופ ,טעברַא רעד ןופ דיל סָאד

 ,םיטש עשלדיימ ַא רעטנוא טפלעה

 :סמעטָא עטעייטרַאפ --- ךעלּפערט ףיוא רעדניק ייב

 ,..דלַאװ ןיא ןלזג רעד זיא קעװַא.

 ,סנטָאש יד רעטכידעג -- רעטצנעפ ענעפָא ןיא
 ,דלַאב טָא ,ןייז טכַאנ ןיוש טעוװ דלַאב ןוא

 ךיז יצל ךיא

 עי -2

 ,רעביא ךיז ךיא יצ טפָגָא
 ,הריד וצ הריד ןופ ךיז גָארט

 גנירג זיא רימ ןוא

 -- -- רעגערט רעד ןייז וצ ןיילַא

 ,עשטָאמס זיא ָאד ןוא

 ,וָאנַארומ זיא טרָאד ןוא

 ,זיירק ַא ןיא ןעלדניווש ןסַאג עלַא רָאנ

 טיירדעגנייא ייז ןגיל עלַא

 ,ףוס ַא ןָא ןוא
 ,ץעגרעניא ,ץעגרעניא ןוא

 ,ָאטשינ ןענירטנַא ןייק זיא

 ,טיונ רעד ןופ חיר ןלעקנוט םעד רַאפ

 -- רעביא ךיז ךיא יצ טפָא

 םוטעמוא רָאנ

 ןוז רעד ןיא ןעגנעה

 ,ביוטש ןופ ןעגניר עקידכעלייק

 טכענ עליטש ןיא ןוא

 :טנעוו יד ףיוא-ןעמַאלפ

 ,ןעיירעגירק ןיא

 - .תוללי עקידהמיא ןיא
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 םוטעמוא
 ןקלַאב םעד ןופ ןצָאלג

 .ןקעלפ ענעסָאגעצ ,עלעג
 ץעגרעניא ,ץעגרעניא ןוא
 ָאטשינ ןענירטנַא ןייק זיא
 ,טיונ רעד ןופ חיר ןלעקנוט םעד רַאפ

 גנַאג ןיימ

 .- ןייז ןיוש קיבײא טעװ יא
 | -- גנַאג ןיימ

 -- סַאג-ףָאהנעמַאז ףיוא יוװ

 גנַארדעג ןיא

 ,עזָאלטעברַא ןופ
 ,ײֵצילָאּפ
 ,ןדיי עטרעמוארַאפ ןוא
 ,םישובלמ עגנַאל ןיא עטּפַאלקרַאפ

 ?תונורא עצרַאװש ןיא יו

 ןייז ןיוש קיבײא טעוו
 ,ַאזַא טָא --- גנַאג ןיימ

 קידנעטש ןוא ,רדסכ ןוא

 -- ןקור ןיא טעוװו
 -- טכַאנ יו
 ?רָארעט ןליק רימ

 ןייז טעוו יצ
 ,ַאזַא טָא ףוס רעד ךיוא
 ,םיקוסּפ עצרַאװש טימ ןוא

 ,לוויטש עסיורג טימ ןוא

 ,ןצנַאט םינרבק ןלעוו
 ,ןעּפוט םינרבק ןלעוו

 ןעּפוטרַאפ

 ?ּפָאק ןיימ ףיוא דרע יד

 ךיא ןוא

 -- ןייג טשינ ןגעקטנַא לעװ

 ,עניימ ןרָאי

 עטעדרָאמעג

 ?טַאטשרַאװ ןקיבױטש ןיא



 23 רע לע ה םניב

 | ןילַא ךיא ןוא
 - / .  ףצעז טשינ לָאמנייק לעװ
 --- םייה ןיימ

 וו | - / .צקידנעײג ַא

 קורב ריא ןופ רענייטש טימ

 ?ןעײלַא רעוװוָאדזַאיוא ןופ ןביוש וצ

 ןייז ןיוש קיבײא טעװ יצ = |
 -- -- ?ַאזַא טָא --- גנַאג ןיימ

 ,1956 עשרַאװ ,"דיל עטששרע סָאד, :ךוב ןופ
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: 
 : ןַאמלהָאוו בייל-הדוהי

 סעקוועלַאנ רעװעשרַאװ יד

 קי 2

 -עקװעלַאנ םעד :סרעטנעצ:טּפיוה ייווצ עריא טַאהעג טָאה עשרַאו עשידיי סָא
 ןעוועג עשרַאװ ןיא ןענעז סע זַא ךעלריטַאנ .טנגעג רעווָאבישזג םעד ןוא טעג
 ,סָאג ַאקסװָאקלַאשרַאמ רעכייר רעד ףיוא טניווװעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עכייר ליפ

 ערעדנַא ךָאנ ; ןסַאג עכייר ערעדנַא ךָאנ ןוא ,"טָאטשרָאפ רעוועקָארק,, רעד ףיוא רעדָא
 ןבָאה סָאװ ,ןדיי עטרילימיסַא-בלַאה רעדָא ץנַאג יד ןעוועג ןיוש ןענעז סָאד ןוא --
 ףיוא רעבָא ,ַאכוש ַאעלַא, רעד ףיוא רעדָא ,עעלַא-ַאקסװָאדזַאױא רעד ףיוא טניווװעג
 יד רעדָא ,ןסַאג עכעלטסירק יד,, ןעמָאנ רעד ןעוועג דיי ןטושּפ םייב זיא ןסַאג ענעי

 | ."טנגעג עשייוג ,

 סָאד ןענַאטשעג טײז-יקּפילָאװָאנ רעד ייב זיא סעקװעלַאנ יד וצ גנַאגנײרַא םייב
 גנַאגנײרַא םייב ןוא (קַאזָאק דוד :רעטעּפש) ָאריּפש קחצי:רזעילא ןופ טפעשעג-םירפס
 : רעטעּפש) ''ףסאיחא,, טפעשעג-םירפס סָאד ןענַאטשעג זיא טײז-ַאקסנַאלעיב רעד ןופ
 ךיז טָאה ל"ז יקסניוועל .ל .א רעלעטשטפירש רעשיערבעה רעד (ןילטיג םירפא
 יד וצ גנַאגנײרַא םייב ןטפעשעג-םירפס ייווצ ענעי זַא ,טקירדעגסיוא טַאהעג לָאמַא
 ,זיוה שידיי ַא וצ גנַאגנײרַא םייב !'תוזוזמ,, ןופ קורדנייא םעד םיא ףיוא ןכַאמ ,סעקוװעלַאנ

 זיא לָאמַא ןוא ,ןפיוה עטלּפָאד טימ טשטנעבעג ןעוועג ןענעז רעזייה-עקוװעלַאנ יד
 עקיזָאד יד ןיא .,ןטייווצ ןכָאנ רענייא ןפיוה עקיזיר יירד ןופ ןענַאטשַאב זיוה ַאזַא ךיוא
 ןפיוא רעדניק יד ןוא בייוו ןטימ ןעמַאזוצ טעװערָאהעג טכַאנ יוװ גָאט ןדיי ןבָאה ןפיוה
 ןרָאװעג טלייטרַאפ זיא ,ךיק ַא טימ ןרעמיצ ייווצ ַא ןופ עלהריד ַאזַא .הסנרפ לקיטש

 ."ךעלרעדניק ,עמַאמ ,עטַאט;, רַאפ גנוניווו ַא ףיוא ןוא טַאטשרַאװ:טעברַא ןַא ףיוא
 סָאד ןוא ,טנַאקירבַאפ רעד ןעוועג זיא יןטק-תילט ןוא ןזיוה-דמעה., ןיא עטַאט רעד

 סָאד .טעברַא רעד ייב ןַאמ םעד ןפלָאהעגרעטנוא ,ןעמיור ןוא ןכָאק ןשיווצ ,טָאה בייוו
 ,רדח םענופ ןעמוקעגמייהַא ייז ןענעז םיוק ;רעדניק יד טימ ןעוועג ךיוא זיא עבלעז
 ,טעברַא רעגנירג ַא סעּפע ייב ןטַאט םעד ןפלעה ןעמונעג ךיילג ןוא ןסעגעגּפָא --- זיא
 .טקישעגניהַא טָאה עטַאט רעד ןעמעוו וצ גנַאג ַא טימ רעדָא

 ןעמ !ןפיוה:עקוועלַאנ עקיזָאד יד ןיא טעברַאעגסיױא טשינ ןעד ןעמ טָאה סָאװ
 ; ןטַאװַארק ןוא סעקלעש :שעװ:-ןעמַאד ןוא שעוו-רענעמ עכעלרעה טעברַאעגסיױא טָאה

 1925 זיב 1900 ןופ .עילָאװ עיקסנָאק ןיא 1880 .בעג -- ןַאמלהָאװ בייל-הדוהי
 .גרוטַאמַארד ,טסינַאמָאר ,טסילַאנרושז .לארששי ץרא ןיא רעטעפש .עשרַאװ ןיא

 ןבירשעג ליפ ןוא טנעקעג ךעלטנירג טָאה .וװ .ל .י .1955 -- ביבא לת ןיא ןברָאטשעג
 .דנַאטש סירזוס סעד סרעדנוזַאב ,ןדיי רעועשרַאוו ןגעוו
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 ןוא עדַאלָאקָאש ;ךעלעגיּפש ןוא ןעלגיּפש :ךעלעקעטשי-ריצַאּפש ןוא ןלָאסַארַאּפ

 סעלדַאװָארונש ןוא ףייז עקידנקעמׂש ; ןשַאטיווירב ןוא ןלעפטרָאּפ ענרעדעל ; סעקרעקוצ

 ןוא סעמשַאט ,ןקָאז :ךעלגוצנָא-רעדניק ןוא טנגוי-לוש רעד רַאפ ןטפעה ; ךיש וצ
 עקיליב ןוא ןשַאט-ןעמַאד עטנַאגעלע :ןברַאפ עלַא ןיא ןוא םינימה לכמ ךעלעגנעטס
 וצ ךעלעטייק ײלרעלַא ןוא רעזעלג עשיטּפָא  םלוע ןטסָארּפ ןֹרַאפ ךעלעטייב-טלעג
 -שיט עטרעבליזעג ;ךעלכיט-ןשַאט ײלרעלַא ןוא רעטצנעפ וצ ןענידרַאג ; ךעלרעגייז
 ירעטעלב-סייווש ןוא ןרעדעפ-סיורטש עטזיורקעג : רעדניק רַאפ גײצליֿפש ןוא קעטשַאב
 ןוא םעק :ןשולעּפַאק עטנַאגעלע ןוא ךיש-ןעמַאד ןוא רענעמ ;רעדיײלק-ןעמַאד וצ
 רעד סָאװ ןופ ,ןעלקיטרַא ערעדנַא רעקילדנעצ ךָאנ ןוא םינימ ײלרעלַא ןופ סעקליּפש
 ײרעּפַאלקעג רעד ןופ ןוא ,ןענישַאמ עדנשיור יד ןופ ןרָאװעג טביוטרַאפ זיא ףיוה
 | ,טרעמַאה ײלרעלַא ןופ

 םערָאװ ,געט עקידנכָאװ סקעז יד רַאפ וזיולב ןרָאװעג טגָאעג זיא ץלַא סָאד
 עסייו טימ טקעדרַאפ ןעמ טָאה ,טכַאנ רַאפ קיטיירפ רעד ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו
 ,הרוחס רעקיטרַאפ-בלַאה רענעפרָאװעגנָא רעד טימ ןעמַאזוצ ,טַאטשרַאװ םעד רעכעלייל
 ייווצ עקידנקעמש יד טימ ןוא ןשטנעב-טכיל ןטימ טמעטָאעג טָאה הריד עצנַאג יד ןוא
 תשא, ןופ ענמיה רעשיטעטסעיַאמ רעד ,לכעטשיט-תולח ןקידתועינצ ןרעטנוא ,תולח
 ךָאנ סטכַאנוצ-תבש .תורימז עקידתבש עכעליירפ יד ןוא 'ישודיק םעד ,"ליח
 ,טלדנַאהעג טָאה ןעמ עכלעוו טימ ,ןרָאשזַאיָאװ יד ןעמוקנײרַא ןגעלפ הלדבה רעד
 עסיורג םיקחרמ ןופ ןקיש וצ ידכ ,הרוחס רעד ןופ ןרעטסומ ןעמונעג ייז ןבָאה

 .ןעגנולעטשַאב |

 ,עשרַאװ רַאפ ןפָא ןעוועג ךָאנ דנַאלסור עטיירב ןוא עסיורג סָאד זיא ןרָאי ענעי ןיא
 תורוחס-עקװעלַאנ יד טפיוקרַאפ ,ןעגנוי עקיעפ ןוא עקנילפ ,ןרָאשזַאיָאוו הרבח ןבָאה
 ריביס טימ עשרַאװ ןדנוברַאפ ןבָאה ערעדנַא ךָאנ .קסלעגנַאכרַא ןוא ַאקטַאיװ ןייק שזַא
 ,טנעקשַאט טימ ןוא

 ןבָאה סָאװ ענעי ,ןפיוה יד ןופ סעקװעלַאנ יד ןגעוו ןרָאװעג טגָאזעג זיא ץלַא סָאד
 סעקװעלַאנ ַא ןעוועג ךיוא זיא םעד רעסיוא .טפַאשגנע רעטסערג רעד ןיא טריצירבַאפ
 -ךייז ײלרעלַא ןופ ןטפעשעג-טרוה עקיזיר יד טימ סעקװעלַאנ ענעי .טנָארּפ ןופ
 ןעוועג ןענעז ןרָאי ענעי ןופ סעמריפ עטסנעעזעגנָא עמַאס יד .טעמַאס ןופ ןוא תורוחס
 ןשטנעמ .ןדיי עשיווטיל ערעדנַא ךָאנ ןוא רעשיפ והילא ,לירב רעזייל ,ָאדױרב בקעי
 יד .ןעז וצ ןעוועג טניווועג עשרַאװ ןיא זיא ןעמ יו י'ךוליה. ןרעדנַא ץנַאג ַא טימ
 ןגָארטעג ןבָאה ,גנַאג ןקיור ןוא דרעב ענייש יד טימ ,םירחוס עשיווטיל עקיזָאד
 ּפָאק ןפיוא ןוא ,ןזיוה עטסערּפעגסיױא-טשינ עגנַאל טימ ךעלקער עצרוק עטשטיינקעצ
 -רעביא ןַא יו ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,שולעּפַאק ןצרַאװש ןטרַאה ַא ןגָארטעג ייז ןבָאה
 ןייז ןגעלפ ןדיי עכייר רעװעשרַאװ ענעריובעג יד ןעוו ןַאד .עלעסעקיזזייא טיירדעג
 ַא טימ עטָאּפַאק עטקַאהעג ענייפ ַא טניימ סָאװ ,(שירחוס) !וקצעיּפוק ָאּפ,, טדיילקעג
 יד ןוא ,הכאלמ סווירבטסָאּפ שינייב ןופ לטיה ןכיט ןיילק ַא -- ּפָאק ןפיוא ;טלַאּפש
 .ךעלעוויטש עטצוּפעגסיוא ענייש ןיא טקעטשעגנײרַא ןעוועג ןענעז ןזיוה עטנַאגעלע
 רעד טימ ןריושעגוצ קידכעלייק ןעוועג ןיוש לייט ןטסרעמ ןיא ןענעז דרעב ערעייז
 ,טמעקרַאפ קירעהעג ןעוועג ייז ןענעז סלַאפנדעי ןוא ,רעש

 יד ןופ םירחוס-דייז עשיווטיל יד ייס ,ןדיי עשירחוס רעװעשרַאװ יילרעדייב יד

 ןענעז ,ווָאבישזג םענופ םירחוס-ןזייא רעװעשרַאו ענעריובעג יד ייס ןוא סעקוװעלַאנ
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 טנָאקעג ךיז ןעמ טָאה טרָאװ .ַא סרעייז ףיוא סָאװ ,ןשטנעמ עכעלרע ןעוועג עלַא ייז

 סעּפורג עדייב עקיזָאד יד ןענעז ןכײלגסָאד .קירב רענרעזייא ןַא ףיוא יו רעמ ןזָאלרַאפ

 סעּפורג עדייב .םיבוט םישעמ ןוא הרות ןיא טלצרָאװעגניײא סיפ עדייב טימ ןענַאטשעג

 טלדנַאװעג ןוא טלדנַאהעג טָאה ןעמ זַא אטישּפ ַא ןוא .טנעקעג טוג ץנַאג ךיז ןבָאה

 ןטימ רענייא םיכודיש ןיא לשמל יוװ ,טייקטנעָאנ רערעסערג ַא וצ רעבָא .ךיז ןשיווצ

 יד ןיא הרות ןענרעל סָאד וליּפַא : רעמ ךָאנ ,ןטלעז ץנַאג טריסַאּפ סָאד טָאה ,ןטייווצ

 ןופ רעדנוזַאב עּפורג ןייא ןעוועג ךיוא זיא טכענ-רעטניוו עגנַאל יד ןיא ןוא םיתבש

 סעקוװעלַאנ יד ףיוא טַאהעג ?ס"ש"הרבח., רעייז ןבָאה ןדיי עשיווטיל יד .רעטייווצ רעד

 ,סַאג עדרַאװט רעד ףיוא ןעוועג זיא "ס"ש"הרבח,, עשיליוּפ יד ןוא

 ףיוא ןעוועג קיטכעמ לעיצעּפס זיא םירחוס:רוטקַאפונַאמ לייט רעקיזָאד רעד
 ,טנַאקַאב יו .סעקװעלַאנ יד ןופ לברַא רעקניל,, רעד ןעוועג זיא סָאװ ,סַאג-עשנעג

 רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רעקיטלָאמעד רעד ,ייגרעס טשריפסיורג רעד יו םעד ךָאנ זיא
 ליפ ןבָאה ,ןדיי רעװקטסָאמ ףיוא תוריזג ערעטיב ענייז ןבעגעגסױרַא טָאה ,עװקסָאמ ןופ
 ףיוא ןוא עשרַאװ ןייק עװקסָאמ ןופ ךיז ןגָארטעגרעביא םירחוס-רוטקַאפונַאמ עשידיי
 יד יװ טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה .ןעמָארק ערעייז טנפעעגפיוא יז ןבָאה סַאג-עשנעג
 רעד טימ טריסערעטניארַאפ ךיוא ךיז ןבָאה עװקסָאמ ןופ ןטנַאקירבַאפ עשיסור
 זיא ױזַא .סעלַאיליפ ערעייז טנפעעגפיוא ןטרָאד ןבָאה ןוא סַאג-עשנעג רעװעשרַאוװ
 עטלגילפעצ-טיירב טימ ןדליש עשיסור עקיזיר טימ ןרָאװעג ןעגנַאהַאב סַאג-עשנעג יד

 -רעביא סעלַאיליפ ערעייז ןבָאה ןטנַאקירבַאפ רעװקסָאמ ערעדנַא .סרעלדָא עשיסור
 יד ייב זיא זייווכעלסיב .םירחוס עשידיי עלופסגנואיורטרַאפ רעװעשרַאװ וצ ןבעגעג
 ייב עלַאיליפ ַא ןבָאה וצ עגַארפ-שזיטסערּפ ַא שממ ןרָאװעג סעּפַאצַאק רעװקסָאמ
 ווָאזָארָאמ ַאװַאס טַאנגַאמ רעד יװ םעד ףָאנ לשמל ױזַא ,סַאג-עשנעג רעד ףיוא ןעמעוו
 ַא :בגא) לעגַאנּפוה ץרעה ייב סָאג"עשנעג רעד ףיוא טנּפעעגפיוא עלַאיליפ ןייז טָאה
 ןוא ווָאזָארָאמ רַאכַאז ןטנערוקנָאק ענייז ןבָאה ,(ליכשמ ןוא םכח:-דימלת רעסיורג
 ןעוועג זיא רעטערטרַאפ סנטשרע םעד) ןָאְטעג עבלעז סָאד ךיוא ווָאזָארָאמ .ַאלוקיוװ

 סנטייווצ םעד ןוא ,דנַאלרוג .ד .ט- רחוס רעװקסָאמ םענופ םעדייא רעד ,יקסניוװָאנ
 : ,(עטיוועל ףסוי ןעוועג זיא רעטערטרַאפ

 רעטנעצ רעד ןרָאװעג ךיוא סַאג- עשנעג יד זיא תורוחס רעװקסָאמ יד רעסיוא
 ןוא לעצנייה יוװ ,עיצַאקירבַאפ-רוטקַאפונַאמ רעשיליוּפ רעטלקיװטנַא-טיירב רעד רַאפ
 ןּוא ,עשיליױּפ ןוא עשידיי ,ןטנַאקירבַאפ ערעדנַא-ןוא ווָאדרַארישז ,רעלבייש ,רעצינוק
 ןוא ווָאקרָאזַא ,ץינַאיבַאּפ ,שזרעגז ,שזדָאל ןופ ערענעלק ןוא ערעסערג עשטייד ךיוא
 -סלדנַאה רעקיטכִיװ ַא ןרָאװעג סַאגעשנעג רעװעשרַאװ יד זיא יױזַא ,עשטרעיווַאז
 לָאדָאּפ ,ןילָאװ ,עטיל ,ןליוּפ ץנַאג ןופ םירחוס עשידיי ןוא ,הוטקַאפונַאמ ןופ רעטנעצ

 : ,הרוחס-רוטקַאפונַאמ ןפיוק ןעמוקעגרעהַא ןענעז :דנַאלסורסייוו קיטש ַא ןוא

 .9 ,סערייא סָאנעוב| , ןדיי עשיליופ : ךוב ןופ
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 יקםסווַָאשרַאוו רזוע

 2 טאטע

 ...טיײגג רעגנוה רעד

 טשיגרָאג ןענייז למעז ןוא טיורב סייוו !טיורב ןייק ָאטשינ זיא עשרַאװ ןי
 סע טָאה סע ביוא ,ןזייוו טשינ ןגיוא יד רַאפ סע רָאט ןעמ :רעמ ךָאנ .אצמנב א

 רעייז ןיא ,ךיז וצ סיױרַא ןריפ ,וצ ץלַא ןעמענ ןשטייד יד זַא ,טסעומש'מ .ָאי רעוו
 טכַאמ ןעמ ,טדער ןעמ .ןשטנעמ ךַאלעקּפוק ןעייטש ןסַאג יד ףיוא ..,ןײרַא דנַאל

 ןעמ טרעוװ ,"ץיּפש , ַא טנעָאנ רעד ןיא ךיז טזייוװַאב סע זַא רָאנ ,טנעה יד טַײנ
 ..ןירַא דרע רעד ןיא יװ ,ןלַאפרַאפ

 ןירעד טציא זיא רענייק ,ןסָאלשרַאפ זיא לסעג ןלָאמש ןפיוא לביטש סָאד

 ןפערט ,רעהַא ,ןיהַא ןקוק ,ךיז ןעיירד ,סַאג ןיא ןריצַאּפש ךעלדיימ יירד עלַא ,ָאטשינ

 .רעדיוו ךיז ןפערט ןוא סיוא ךיז ןדיימ םינּפ ןיא ךיז

 | .עקפעטס טגָאז -- .ָאטשינ לָאמוצ טניה ַאק זיא'ס ---

 עשיפָאוָאליפ ַא עשַאטס טכַאמ -- .ןעניז ןיא רָאג טציא "סָאד,, טגיל ןעמעוו --
 | ,גנוקרעמַאב

 .עשטַאנ טגָאז -- ,טיורב ןפיוק רעבָא ףרַאד'מ
 ,טיורב ןבעג ךיז ןסייה ןוא ןיירַא ןעייג ,לבלעוועג ַא וצ וצ ייז ןעמוק

 עשידיי עטסשיגַארט ןוא עטסלופטנעלַאט יד ןופ רענייא -- יקסווַאשרַאװ דזוע

 .1898 רָאי ןיא עשרַאװ ייב וששטַאכָאס ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא -- םרעקיַאזָארּפ

 ןפ לגומוש ןגעוו -- ?סראלגומש,, ןַאמָאר ןייז ןבירשעגפיוא רע טָאה 22 ענייז וצ

 -טפיוה רעקירעגנוה-טיט רעד ןיא עשרַאװ םורַא ךעלטעטש יד ןופ ןעלטימסנעבעל

 ךוב סָאד .גירק-טלעוו ןטשרע ןיא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעשב ,ןירַא טָאטש

 -עמ ןיא סעגַאלפױא ערערעמ ןיא ןענײשרעד ,טכַאמעג טמירַאב ןיקסווַאשרַאוװ טָאה

 ךיז טצעזַאב 1920 .רעקעדטנַא ןייז ןעוועג זיא גרעבנעסייו .מ .א .תונושל ערער

 ,רעטייױו טביירש רע .זירַאּפ ןייק סיוא רע טרעדנַאװ 1924 ,עשרַאוו ןיא יקסווַאשרַאוו

 -רעד .גלָאפרעד ןפַאנק ַא טימ רעבָא -- ןַאמָאר ַא ךָאנ סױרַא טיג ,קינייװ רעבָא

 ןיא טבעל .רעלָאמ ַא רעװ וצ טרינַאלּפ ,ןיירק-רעלטסניק יד וצ ךיז טרעטנענ

 ייֵלְרעֶלַא ןיא ךיז טלַאהַאב ,רע טרעדנַאוװו ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי יד .טױנ רעסױרג

 ןיק טריטרָאּפעד רע טרעוװו 1944 רָאי ןיא .עילַאטיא ןוא ךיירקנַארפ ןיא רעטרע

 יד עטָאכ ,ךעלטיּפַאק רעוועשרַאו ךס ַא טָאה "סראלגומש, ךוב ןייז ...ץיוזעיוא

 -- עט-13 -- עניילק סָאד טרָאד ןופ .לטעטש סָאד טרָאד ןיא טפַאשדנַאל -טּפיוה

 ,עזערַאוו ןיא רעגנוה ןקידנעמוקנָא ןופ געט עטשרע יד ןגעוו לייט ןט-1 ןופ לטיּפַאק

 .לגומוע ןסיורג םוצ טריפעג טָאה סָאװ
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 .רעמערק רעד טלמרומ -- .טיורב ?ַאק ָאטשינ ,ָאטשיג --

 ?ָאטשינ -- טסייה סָאװ ---

 ,טיורב ןעז טע'מ ווו ,ָאד זיא רעכלעזַא לעפַאב ַא .ָאטשינ זיא -- ָאטשינ --
 טסולג -- ,רעמערק רעד טכַאמ ,ונ ..ןפָארטשַאב ךָאנ ןוא ןעמענוצ סע ןעמ טעװ

 ..ןוט וצ ייז טימ ןבָאה וצ טשינ ךיז

 -יא רעד םוטעמוא -- ,סטירד ַא ןיא ,לבלעוועג טייווצ ַא ןיא ןיירַא יז ןעיײג
 ,טרעדָאפעג טָאה רעמערק רעד לפיוו ,טלָאצעג ןבָאה ייז זַא רָאנ .רעפטנע רענעג

 -עג ייז ןבָאה ,טייקרעיײיט רעד טיול ּרעבָא .טיורב ןעמוקַאב ףוס לכ ףוס ייז ןבָאה
 .ןסע טשינ ,ףיורעד ןקוק זיולב רָאנ טגעמ

 ;טסיירטעג רעמערק רעד ייז טָאה ןייגקעװַא םייב

 יסענָאב ףיוא ןלייט טע'מ .ןייז טע'ס ,טיורב ןייז טע'ס

 ..?רעדיוו סיינ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ---

 ,טָאטש ןופ לייט עטשרעביוא יד טשינ ךיז טײטשרַאפ'ס -- ,עשרַאװ ץנַאג ןוא

 רעזייה ליפ ןיא .ןעירשעג ןוא ךיז טציהעג ,טדערעג טָאה -- ,עטשרעטנוא יד רָאנ
 סרעלעק ןיא ןוא ענרעצליה ןצנַאגניא רעדָא ,עטברַאפעג לקנוט יד ןיא טסניימוצ ---
 עטנקירטרַאפ טימ רעדניק ןגעלעג ןענייז -- טנעוװ ענעכָארקרַאפ-ץרַאװש ןשיװצ
 :סעמַאמ יד ןופ ןסירעג ןבָאה ייז ןוא ;רעדעל ךעלקיטש יװ ,ךעלגניצ טימ ;רעליײימ

 !טיורב לקיטש ַא ,עמַאמ ,טיורב --

 ענעגייא ערעייז טשינרָאג ןיוש ייז ןרַא'ס ,ייז וצ זיא גָאלק ַא ,סעמַאמ יד ןוא
 -סױרַא שטָאכ ןטסגניי םעד רַאפ רָאנ ןלָאז ייז יבַא ,ןטסורב ןוא רעליימ עטנקירטרַאפ

 -- .יצ ,שטעװק רָאנ ,ןשירפוצפיוא ךַאלּפיל יד שטָאכ ,ךלימ קעל ַא ןעמוקַאב
 | | ,,טנקירטעגסיוא

 ןשטנעמ עגנוי ףיונוצ ךיז ןעמוק ךעלרעמיצ עלעקנוט ,עניילק רעדיוװ לייט ןיא

 ןוא ןעלּפַאצרַאװש יד ןופ סיורא ןצילב ןעמוק'ס ...סקידתודוס סעּפע טדער'מ ןוא

 ..ןָאט ךיז טעוו ָאד סָאװ סייוו טָאג ..ךעלמייח טשינ סעּפע טרעוו סע זַא ,טריּפש'מ

 ןקידכשוח ַא ןיא סעּפע טליהרַאפ ןענייז ןביטש יד יא ,ןסַאג יד יא ,ץלַא ןרָאװ
 עקידכשוח ערעווש ַא יו טקנוּפ ,טָאטש רעד רעביא טגיילעג ךיז טָאה סָאװ ,רעיילש

 | | | | .עסַאמ
 ַא ןגױלפעגמורַא זיא ןלַאטרַאװק עמערָא יד ןופ ןסַאג ןוא ףייה יד רעביא

 .ץפיז ןייא --- טסייג רעכעלקערש

 -סעגנעמ ךיז ןסיוטש ,ןסַאג עטרעטסַאלּפעג ץלָאה טימ ,עטיירב יד ןיא ןוא

 רעד טמושז סע ןוא טשיור סע ,ןליבָאמָאטױא ןלייא סע .עקידנריצַאּפש סעגנעמ
 -ןשטנעמ ןופ תולוק יד טימ ךיז קידנשימסיוא ,רעהפיוא ןָא גנַאלקעג ןעיײװמַארט
 י | | + .למוט

 -סגנוריגער ַא ףיוא ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןכלעוו ,ץַאלַאּפ ַא ץעגרע ןופ ןוא

 -רַאפ ןוא ,סױרַא ןטסורב עטנוזעג ,עגנוי ןופ תולוק עקידיירפ ךיז ןגָארט ,טרָא
 סיורג ַא יו ,ברעמ ףיוא ּפָארַא ךיז טזָאל ןוא ןקוט ךיז טמענ ןוז יד זַא ,וצ-טכַאנ

 טימ ןוה ַא יו ןצעז דלַאב ךיז טעװ טכַאנ יד ןכלעוו רעביא ,ייא טיור קידכעלייק

 ןביוטרַאפ וצ ןָא ץַאלַאּפ םעד ןופ רעטצנעפ יד ךרוד טבייה ,לגילפ עצרַאװש עריא

 ,ןייהר רעד, :תולוק עצלָאטש יד ּפָא ןעגנילק .סרעגיז,, יד ןופ קיזומ יד סַאג יד



 2849 יק סװַאשרַאװ רזזע

 טיירב ןוא טייוו ךיז ןעילפעצ ןוא סױרַא טרָאד ןופ ךיז ןסייר עכלעוו ..."ןייהר רעד
 | יי | ,..םורַא ןוא םורַא

 ןגיינ ןוא ּפָא ךיז ןלעטש רעטרעדנוה רָאנ טשינ ןוא רעקילדנעצ רָאנ טשינ ןוא
 טימ ןעגנַאלק עטצעל יד ,ךיז טקידנע יז זַא ןוא ."קיזומ,, רעד וצ ןרעיוא יד וצ
 ןיא קעװַא ךַאלרָאּפ יד טלָאמעד טשרע ךיז ןזָאל ,ןעקנוזרַאפ ןוא ןעיײיגרַאפ ןוז רעד
 ,ןירַא רענטרעג יד ןיא ןוא עעלַא רעטיירב רעד

 ,1921 ,עשרַאװ -- םראלגומש :ךוב ןופ
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 רָאטקָאד רעד ןוא דיי רעד -- ןיוועל ןושרג ריד

7 

 טנָאמרעד ןוא ןפורעגנָא עיגעליווירּפ יד ןוא היכז יד ןבָאה ןשטנעמ קינייװ רעיי
 -עג ךיז טריפ סע יװ ,ןײלַא ןעמָאנ-עילימַאפ רעייז טימ רָאנ טשינ ,ןרעװ וצ ן

 ,ךיוא ןעמָאנ ןכעלטנגייא ,ןטשרע רעייז ןופ בָאגוצ ַא טימ ךיוא רָאנ ,ךעלטנייוו
 ,ןיוועל ןושרג .רד ןופ ןעמָאנ רעד טרעהעג ןלַאפ ענעטלעז יד וצ
 וצ טמָארטשעג ןבָאה ןליױּפ ןקידהמחלמרַאפ ,ןקילָאמַא ןופ ןקע עלַא ןופ ןדיי

 זַא ,טסוװעג ןבָאה ייז לייו ,רַאפרעד זיולב טשינ עשרַאװ ןייק ןיוועל ןושרג .רד
 ןטסערג ןיא טצרַא-ףעש ַא ,ןטײהקנַארק-ןעגנול ףיוא החמומ רעסיורג ַא זיא ןיוועל רייד
 ,גנולדנַאהַאב ןוא הצע עטסעב יד ןעמוקַאב םיא ייב ןענעק ייז ןוא ,לָאטיּפש ןשידיי

 ר"ד ךעלכעזטּפיוה רָאנ ,ןיוועל ר"ד זיולב טשינ זיא רע זַא ,טסווועג ךיוא ןבָאה ייז
 סָאװ ,רָאטקָאד רעשידי רעד ,שטנעמ רעכעלמיטסקלָאפ רעד .ןיועל ןושרג

 רעקינייװ טשינ טצעשעג ייז ןבָאה סָאד ןוא ,ןעמָאנ ןשידיי ןייז טימ טשינ ךיז טמעש

 .ןיצידעמ ןיא טײקטנװַאהַאב ןייז יו

 רעשידיי ַא זיא רע לייוו ,רַאפרעד עקַאט זַא ,טליפעג ןצרַאה ןיא ףיט ןבָאה ייז

 ענייז טימ שידיי טדער סָאװ ,טייקשידיי טימ ןעגנורדעגכרוד ףיט זיא סָאװ ,רָאטקָאד

 ןדערסיוא רעטכייל ןענעק ךיז ןלעװ ייז ,ןײטשרַאפ רעסעב ייז רע טעװ --- ןטנעיצַאּפ

 ןיא הצע עקיסַאּפ ןוא עקיטכיר יד ןעמוקַאב ןענעק ייז ןלעװ אליממ ןוא ,םיא טימ

 ,טייקנַארק רעייז

 ,טסילַאיצעּפס ןוא החמומ ןסיורג ַא וצ יו ,ןעניוועל ר"ד וצ ןעמוק ןגעלפ ייז
 החונמ ,ור ןענופעג ןבָאה ןוא ,ןדייל עשיזיפ ערעייז ןיא הפורת ַא ןעניפעג וצ ידכ
 ,ךַאפנייא ױזַא טָאה רעכלעוו ,דיי םעד ,רָאטקָאד םעד ,ןענושרג ייב טייקילעזעג ןוא

 ףרַאד ןעמ סָאװ ןוא טײקנַארק רעייז ןעוועג ריבסמ ייז ןושל ןשידיי ןטושּפ ןיא

 ,ןָאט וצרעד

 -נעק ענייז רַאפ ,רָאטקָאד ןרַאפ ,"שזאיליסנָאק,, ןרַאפ ץרא-ךרד טַאהעג ןבָאה ייז

 -רעב ןיא 1887 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמלואוו -- ןָאעל -- בייל ריד

 -רָאטקָאד ףיױא טרידוטשעגסיוא ָאד ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג 1910 רָאי ןופ .וועשטיד

 ןבירשעג ,טּפַאשלעזעג עשיניצידעמ עשידיי ןיא ןויטקַא קרַאטש ןעוועג ָאד ,ןיצידעמ

 רעטעברַאטימ .ןטפירשטייצ טריגַאדער א ענעיגיה סקלָאפ ןופ טיבעג ןפיוא רעכיב

 ןץיק ןעמוקעג 1939 רָאי יא .טוטיטסניא ןכעלטּפַאשנסיװ ןשידיי ןופ סעבַאגסיא ןיא

 (1939-1868) ןיוועל ןושרג ריִד ןופ רעטעברַאטימ ןוא דניירפ רעטנעָאנ .עקירעמַא

 ,עשרַאוו ןופ רָאטקָאד -סקלָאפ ןשידיי םעד --
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 ,ןרָאלרַאפ ןוא ןקָארשרעד טליפעג אמתסמ ךיז ןבָאה ייז ,ןסיוו סיורג ןוא ןשינעט

 -קָאד םעד טלגנירעגמורַא ןבָאה סָאװ ,רעכיב טימ סעצילָאּפ עסיורג יד קידנקוקנָא
 טָאה רע סָאװ ,ןטַארַאּפַא ןוא ןטנעמורטסניא ענרעדָאמ יד ,טעניבַאק ןייז ןיא רָאט
 ןוא ייז ןשיוװצ ןעוועג זיא ץנַאטסיד ַא ,הציחמ ַא .גנוכוזרעטנוא רעד ייב טצונַאב
 ,ןרָאװעג ןדנוושרַאפ דלַאב רעבָא זיא ץלא סָאד ,ךוטרַאפ ןסייוו ןיא ןשטנעמ םעד
 ןושרג רעשידיי רעד ,ןיועל ר"ד םעניא ,טקעלּפטנַא ייז רַאפ ךיז טָאה סע ןעוו
 ױזַא םינּפ תרדה ןשידיי ןייז טימ ,ןעזסיוא ןצנאג ןייז טימ טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד
 ,ארומ יד .ןטנעיצַאּפ עשידיי ענייז ףיוא טקריװעג קידנקױרַאב ןוא ךעלטימעג
 יז ייב ןצנַאגניא ךיז טָאה טעניבַאק ןשירָאטקָאד םעניא טיײקנרָאלרַאפ ןוא קערש

 ןיא טשינ ןדער וצ ייז טימ ןביהעגנָא טָאה רָאטקָאד רעטיורג רעד ןעוו ,ןָאטעגּפָא
 -עמַאמ ןטושּפ ַא ןיא ,ךעלשטנעמ ,ךַאפנייא רָאנ ,ּפָארַא ןביוא ןופ ,ןושל ןשילױּפ-סיורג

 ףיוא רָאמוה-סקלָאפ ןטנוזעג ןוא תופירח רעשידיי רעתמא טימ ייז ןרעמטנע ןוא ןושל

 ןטמירַאב ַא ךיז רַאּפ ןעזרעד ןבָאה ייז .ןטייקנַארק ערעייז ןגעוו תולאש ערעייז

 "רַאפ ןוא ןעזנייא טימ ,ךעלשטנעמ ןוא ךעלשידיי ױזַא ייז וצ טדער סָאװ רָאטקָאד
 רעייז טליטשעג ,ןורענ עטפיורשעגפיוא ערעייז טקיֹורַאב טָאה סָאד ןוא דנַאטש

 א ןיא ןוחטב טימ טעניבַאק ןייז ןזָאלרַאפ יז ןגעלפ עקיור ןוא טימעג ןכָארבעג

 | | ..יבורקב המילש האופר

 ךיוא רָאנ ,םייה רעד ןיא ךיז ייב רָאנ טשינ שידיי טדערעג טָאה ןיוועל ר"ד
 טדערעג ןבָאה עכלעוו ,םירױטקָאד-ןגעלָאק טימ ,עקנַארק יד טימ -- לָאטיּפש ןיא

 : . ,לַאנָאסרעּפ-לָאטיּפש ןטימ ךיוא ןוא שידיי ןענַאטשרַאפ ןוא

 ןקיטנייה ןופ בױהנָא עמַאס ןיא ,טייצ רענעי ןיא עיצַאסנעס ַא ןעוועג זיא סָאד
 ,טילבעג קרַאטש .ױזַא טָאה ןליוּפ ןיא ןדיי ןשיװצ עיצַאלימיסַא יד ןעוו ,טרעדנוהרָאי

 "רעד ןוא ןריובעג .זיא ,ןלױּפ-סערגנָאק ןופ טמַאטשעג טָאהי ןיוועל ןושרג ר"ד
 שידי ןדער ןייז ןוא ,ןילבול טָאטש רעשיליוּפ רעטלַא רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצ

 ןטלָאגעג טָאה סע .טלָאװער ַא ,ףווסױרַא ןַא יו שממ טלָאמעד ןעוועג זיא איסהרפב
 ןפורוצסױרַא ידכ ,ןפרַאד םירױטקָאד זַא ,ץעזעג רענעבירשעג טשינ ַא יװ טלָאמעד

 ןושל-שידיי ןוא ,שילוּפ זיולב ןטנעיצַאּפ עשידיי ערעייז טימ ןדער ,ךיז וצ טקעּפסער

 ,רָאטקָאד ַא רַאפ טשינ טסַאּפ --- ?ןָאגרַאשז,, ןעמָאנ-קזוח ןטימ ןפורעג ---
 טָאה ,ךַאז עכעלדנעטשרַאפטסבלעז ַא יװ ןעוועג זיא סָאװ ,ץעזעג רעקיזָאד רעד

 | ןלױּפ ןופ ןברוח ןוא גירק ןטצעל ןזיב ןרָאי רעקילדנעצ ןטלַאהעגנָא

 טרעהעג טשינ לָאמניק ןעמ טָאה ןײארַאפ-םיריױטקָאד ןשידיי רעװעשרַאװ ןיא

 שידיי וװ ,ןיײארַאפ-םירױטקָאד ןשידיי רענליוו םוצ ץַאזנגעק ןיא ,טרָאװ שידיי ןייק

 ,סעיסוקסיד ןוא ןטַארעפער רַאפ ךַארּפש עקידנרינימָאד יד ןעוועג זיא

 עכעלטנפע ףיוא ןיוועל .רד .ייב שידיי .ןדער סָאד זיא ןעגנוגנידַאב עקיזָאד יד ןיא !

 ןעוועג םייה רעד ןיא ןטנעיצַאּפ טימ ןוא יײװמַארט ןיא ,לָאטיּפש ןיא ,ןעגנולמַאזרַאפ
 קידנעיצנָא טקריװעג טָאה סָאװ ,טייקטסיירד ַא טעמכ ,םַאנסױא רעקידלַאװעג ַא

 רַאפ ,ןושל שידיי רַאפ ףמַאק רעייז ןיא ,דנַאל ןיא ןסַאמסקלָאפ עשידיי יד ףיוא

 ,טכער עלַאנָאיצַאנ

 זיא סָאװ ,וטפיוא םעיינ ַא טריפעגנייא וועל ר"ד טָאה רעטעּפש ןרָאי טימ
 -עמ רעשידיי רעד ןופ עיצידַארט רענעמונעגנָא רעד ןיא ךורבנייא ןַא ןעוועג רעדיוו
 האלהו םויהמ זַא ,טעדלעמעג ךעלמענ טָאה רע ,ןלױֿפ ןיא עיסעּפָארּפ רעשיניציד
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 גָאט-ורּפֶא ןייז ןבָאה טעוװ ןוא קיטנוז ךיוא ןטנעיצַאּפ ןעמענפיוא ןביוהנָא רע טעװ

 סָאװ ,טימרעד טרעלקרעד ריפנייא םעיינ םעד טָאה רע .קיטנוז טָאטשנָא ,קיטיירפ

 ןעיירפ ןקיצנייא םעד קיטנוז ןבָאה ,ןדיי עזעיגילער סרעדנוזַאב ,ןטנעיצַאּפ עשידיי

 וצ ןױיי ךיז ןלייא רעדיוו קיטיירפ ןוא ,רָאטקָאד ַא וצ ןעמוק ןענעק ייז ןעוו ,גָאט

 ןבעגעגפיוא רעבירעד טָאה רע .ןייז וצ תבש ללחמ ןדיימסיוא ןליוו ןוא תבש תלבק

 ,קיטנוז ףיוא םיא ןטיברַאפ ןוא גָאט-םָאנפיוא סלַא קיטיירפ

 עשידיי ךס ַא טציילפרַאפ טייצ רענעי ןיא טָאה עיצַאלימיסַא ןופ םָארטש רעד

 ןוא ןיועל ר"ד ןופ טניזעגזיוה ענעגייא סָאד טשרעהַאב טָאה ,רעזייה עטנעגילעטניא

 טָאה רע .ןבעל ןעמיטניא ןייז ןיא ,טעניבַאק ןייז ןיא ךיז ןסיײרוצנײרַא טָארדעג טָאה

 טנשריעג טָאה רע סָאװ ,סנפָאװ יד טימ םָארטש ןקיזָאד םעד טלעטשעגנגעק ךיז

 ,טייקשידיי טימ -- ןילבול ןיא לוש רעסיורג רעד ןיא ןזח םעד -- ןטַאט ןייז ןופ

 רע טָאה ָאד .יירעוט-ללכ ןוא קיזומ ,טעברַא רעשירַארעטיל רעשידיי ,ןושל שידיי

 ךיז טימ ןצנַאגניא ןעוועג ןוא החונמ עכעלרעניא ןייז ןענופעג ,טבעלעגסיוא ךיז

 "וצ ןענָאטעלעפ ןביירש םייב ,שיטביירש ןייז ייב עצנַאג ןטנוװָא קידנציזּפָא .ןיילַא

 ,תונורכז ענייז ןופ ןעלטיּפַאק יצ ,י'טנייה,, ןיא רעטעּפש ןוא "הריפצה,, רעד ןיא טשרע

 קידנליּפש רעדָא ,טפירשטייצ רעשיניצידעמ ַא ןיא לקיטרַא ןרעלוּפָאּפ ַא רָאג יצ

 ,טייו ןעועג רע זיא -- רעבָאהביל-קיזמ ןגעלָאק ןופ ָאירט ַא ןיא לעשטנָאלָאיװ
 ,החּפשמ-םירױטקָאד ,לָאטיּפש ,זיוה ןגייא ןייז ןופ ,טלעוו רעקימורַא ןייז ןופ טייוו

 ןוא תומולח ענעגייא ענייז ןופ טלעוו ַא ןיא ,טלעוו רעדנַא ןַא ןיא ןעוועג זיא רע

 ,טנגוי רעטרַאצ ןייז ןופ ןילבול ןטלַא םניא קירוצ ,ןטפַאשקנעב

 -עג רעכעלרעניא רעפיט ַא ןעגנַאגעגנָא ןרָאי עגנַאל זיא ןעניוועל ר"ד ןיא

 םעד ןשיװצ ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןיא ןעגנומערטש-טּפיוה ייווצ ןשיווצ לגנַאר

 -וטשעגסיוא ,טעדליבעג םעד ןוא ,ןוז סנזח:טָאטש רענילבול םעד ,ןושרג ןשידיי

 ,ןיצידעמ-רָאטקָאד ןטריד

 טָאה ,טצרַא רענערַאפרעד ןוא רעטנװַאהַאב ,רעטוג ַא ןעוועג זיא ןיוועל ,רד

 "עמ ענייז טליפרעד טפַאהנסיוװעג ןוא עיסעפָארּפ ןייז טימ טקיטפעשַאב ךיז טסנרע

 "יירב ליפ ַא ןיא ןטכילפ עשיניצידעמ ענייז ןעמונַאב טָאה רע .ןטכילפ עשיניציד

 רָאנ טשינ ןענַאטשַאב רָאטקָאד ןופ לָאר יד זיא םיא טיול .ךעלטנייוועג יוװ ,ןיז ןרעט

 רָאנ טשינ ,ןטיהרַאפ ןוא ןדיימרַאפ וצ ייז ךיוא רָאנ ,ןטייהקנַארק ןלייה זיולב ןופ

 -.סיא טּפיױהרעביא רָאנ ,ןטייקנַארק ןופ ןגלָאפ ענענַארַאפ ןיוש יד ןטכיררַאפ ןופ

 ענמעגלַא יד ןופ ןרעסעברַאפ ןכרוד ערעייז תוביס יד ןקיטייזַאב ןוא ןעלצרָאװ

 ר"ד סָאװ סערעטניא רעסיורג רעד ךיז טרעלקרעד טימרעד .ןעגנוגנידַאב-סנעבעל

 טפַאשלעזעג-ץוש-טנוזעג רעשידיי רעד ןופ טייקיטעט רעד רַאפ טַאהעג טָאה ןיוועל

 טריפעגנָא ןוא טגיילרַאפ רעוט-ללכ ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ טָאה רע עכלעוו ,"זָאט,

 עטצעל עמַאס יד זיב ,ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא גלָאפרעד ןוא ץנַאלג ליפ ױזַא טימ

 טבעלעגסיוא טשינ ךיז ןיוועל ר"ד טָאה ןופרעד ןעעזעגּפָא ךָאד ,ןבעל ןייז ןופ געט

 ןיא ןענופעג טשינ ןוא קיטקַארּפ ןוא טפַאשנסיװ רעשיניצידעמ רעד ןיא םָאקלופ

 ,טסייג ןייז רַאפ ,ןרעגַאב-המשנ ענייז רַאפ גנוקידירפַאב עלופ ןייק ייז

 ,טעברַא עשירַארעטיל ןייז ןבעגעג רעבָא םיא טָאה גנוקידירפַאב עקיזָאד יד

 -רַא עכעלטפַאשלעזעג עטיירב ןייז ,םינינע-רוטלוק עשידיי טימ גנוקיטפעשַאב ןייז

 -נעזרעּפ רעכייר ןייז ןופ ןטפַאשנגייא עלַא טימ טקעלּפטנַא ךיז רע טָאה ָאד .טעב
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 רעד ףױא גנונעקרענָא ןוא טפַאשביל ליפ ױזַא ןפַאשעג םיא ןבָאה סָאװ ,טייקכעל

 יה ,סַאג רעשידיי
 ןעמוקעג ןיוועל ר"ד זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ זַא ,זיא טנַאסערעטניא

 ,קיטקַארּפ רעשיניצידעמ רעד ןופ ,ןיצידעמ רעד ןופ אקווד
 -ַאּפ ענייז ןשיוװצ טַאהעג רע טָאה טסילַאיצעּפס-ןעגנול ןוא טסינרעטניא סלַא

 ןעוועג ןענייז ייז ןשיווצ .רעביירש ןוא ןטארעטיל עשידיי ענעעזעגנָא ךס ַא ןטנעיצ
 ,גרעבנעסייו .מ .י ,יקסינַא .ש ,ןָאזעניד בקעי ,תובשחמילעב ,גרעבמָאנ .ד .ה
 -גרעה ןוא רעטנענ ןעניוועל ר"ד טימ ךיז קידנענעקַאב .ערעדנַא ןוא שטיװָאלַאגעס .ז
 ןעגנובעלרעביא ןוא ןשינעעשעג ענעדישרַאפ ןגעוו רַאברעדנוװװ טלייצרעד רע יוװ קיד
 -- ךַארּפש רעשידיי רעקיטפַאז ַא ןיא ןוא רָאמוה םענייפ ןוא ןטנוזעג ליפוזַא טימ
 -עגניירַא רע זיא זייווכעלסיב .ןלייצרעד וצ ןוא ןביירש וצ ןגױװַאב םיא ייז ןבָאה

 "רעביא ןוא ןקורד וצ ךיז ןביוהעגנָא ,החּפשמ רעשירַארעטיל רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצ

 ןרָאװעג טייצ רעד טימ ןוא "טנייה ,, ןיא ןָאטעילעפ ןכעלטנכעוו ןקידנעטש ַא ןעמונעג
 ןוא עשרַאו ןיא ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק ןוא -רוטַארעטיל ךס ַא ןופ ןָארטַאּפ רעד
 ןופ רעציזרָאפ רעקירָאיגנַאל ןוא רעדנירג ןעוועג זיא ןיוועל ר"ד .ץניװָארּפ רעד ןיא

 סָאװ ,"ןטנוװָא-לטסעק , עטמירַאב יד טימ טריפעגנָא טָאה רע :"רימזה,, רעװעשרַאװ
 ,רעטעּפש ןוא ,דנָאפ-יקסנַא .ש ןופ רעציזרָאפ ןעוועג ,טרישזנַארַא טָאה ץרּפ ,ל.י
 -להוא-ץרּפ ,ל .י םעד ןופ רעריפנָא רעקיטכיט --- המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךַאנ

 טלעגיוו סָאד ןעוועג 11 אווָאדָאימ ףיוא טעניבַאק סניוועל ר"ד זיא ללכב .טעטימָאק
 רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ָאד .ןעגנומענרעטנוא עכעלטפַאשלעזעג ךס ַא ןופ
 .ש רעד ,טוטיטסניא רעשיטסיַאדוי רעד ,זיוה עשימעדַאקַא עשידיי סָאד ,"רימזה.

 רע .ןטפַאשלעזעג ערעדנַא ייר ַא ןוא טלוק-לוש .,"זָאט,, ,"תואירב,, ,דנָאפ-יקסנַא
 רעייז טייצ עגנַאל ַא ןעוועג זיא ןוא עיגרענע ןוא טייצ ליפ טעמדיוועג ייז טָאה
 עסיורג ןייז טריפעג רע טָאה טייצ רעכיילג וצ .ןקסע ןוא רעריפ רעכעלטרָאװטנַארַאפ

 קידנזוָאלסױרַא ,ןביירש ןוויסנעטניא טימ ךיז ןעמונרַאפ ןוא קיטקַארּפ עשיניצידעמ
 ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע ,גירק ןשינַאּפַאי-שיסור ןגעוו תונורכז טימ רעכיב יירד
 ןגעוו ןרושָארב ייר ַא ןוא ץרּפ .ל .י ןגעוו עיפַארגָאנָאמ ַא ,עימעדיּפעדַארעלָאכ רעד

 .ַא .א דומלת ןוא ך"נת םעד טול ןדיי ייב טנוזעג ןוא ענעיגיה ,זָאלוקרעבוט

 ,המחלמ-טלעוו רעטצעל רעד ןופ בױהנָא ןכָאנ ףכית ןברָאטשעג זיא ןיוועל .ג ר"ד

 .עשרַאװ ןייק תוליח עשטייד יד ןופ טירטנײרַא ןכָאנ ךיילג

 וװ ,טָאטש ַא ןיא .ןיועל ר"ד ןופ היוול יד ןעוועג זיא ךעלמייהמוא ,ךעליורג
 שידיי ןייא ןייק טעמכ ןעוועג טשינ זיא סע וו ,טנעקעג םיא ןבָאה טייק ןוא דניק
 טנַאקַאב ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז ווו ,רָאטקָאד סלַא ןכוזַאב טשינ לָאז רע ןכלעוו ,זיוה
 -ַאב ,שינעלייא סיורג ןיא לארשי רבק וצ ןעמוקעג רע זיא -- ןשטנעמ רעטנזיוט וצ
 ,טניירפ-עילימַאפ רָאּפ ַא ןוא רעדניק ןוא יורפ ןייז ךרוד זיולב טיילג

 ,1949 ,זירַאּפ ,"טנוזעגסקלָאפ, טפירשטייצ רעד ןופ
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 "םשה שודק, סשַא םולש ןופ גנוריפפיוא ןיימ

 ,םעלבָארּפ ןייק ןעוועג טשינ רַאוטרעּפער זיא סעּפורט עשיטַאמַארד יד רַא

 ןליּפש וצ סָאװ ָאטשינ :ןגָאלק ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ייז .הרצ ַא רָאנ ת

 ; רעירפ סָאװ טשינ סייווכ זַא ,ןַארַאפ עפש ַאזַא :טרעקרַאפ טהנעטעג בָאה ךיא
 סעּפורט עשיטַאמַארד יירד דנַאנַאכָאנ רָאי ןעצ ןרעװילַאב וצ רעטנוא ךימ םענ ךיא

 .ײרעמירַאב רעטסוּפ רַאפ ןטלַאהעג סע טָאה ןעמ .רַאוטרעּפער טימ

 ןיא רעטַאעט שיטַאמַארד ַא רַאפ קיטרַאפ ןעוועג זיא רַאוטרעּפער זיולב טשינ

 ויטַאיציניא ןיימ טול .ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז ןעגנוטיירגוצ ערעדנַא ךיוא ,עשרַאװ
 ןענעז סע ןכלעוו ןיא ,טעטימָאק-רעטַאעט רעכעלטפַאשלעזעג ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא

 -לוש ,ןירַאפ-ןטסיטרַא ,ןײרַאפ-ןטסילַאנרושז ןוא -ןטַארעטיל ןופ סרעייטשרָאפ ןיירַא

 ןגיוצעגוצ ךָאנ טפרַאדעג ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ,טמַא-רוטלוק ,עיצַאזינַאגרָא
 ,גרעבמָאנ .ד .ה ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא טעטימָאק ןופ רעציזרָאפ םעד רַאפ : ןרעוו
 ,טעטימָאק םעד טגיילעגרַאפ בָאה'כ .ןײרַאפ-ןטַארעטיל ןופ רעציזרָאפ רעקיטלמעד רעד

 ןטעטימָאק עכעלטפַאשלעזעג יד יװ ןובשח םענעגייא ףיוא רעטַאעט ַא ןריפ לָאז רע
 ףיוא ןעמענ טלָאװעג טשינ טָאה טעטימָאק רעװעשרַאװ רעד .עגיר ןוא עקָארק ןיא
 ַא ןרידיסבוס וצ טיירג ןעוועג רעבָא זיא רע ,ןרָאיטקַא יד יבגל ןתובייחתה ןייק ךיז
 רע זַא ,טרעלקרעד טָאה יקסװָאקרָאב .י רעמענרעטנוא רעד .רעטַאעט שיטַאמַארד
 ןופ ןעמוקַאב טעװ רע ביוא ,עשזַאג ףיוא עּפורט עשיטַאמַארד ַא ןלעטשפיונוצ טעוו
 ןוא גרעבמַאס .א טימ ןטסיטרַא עטסעב יד .לז 15,000 ןופ עידיסבוס ַא טעטימָאק
 שיטַאמַארד ַא ןיא ןטעברַא וצ ןעוועג בייחתמ ךעלטפירש ךיז ןבָאה שארב ױדנַאל ,ש

 | .רעטַאעט

 -"חרזמ ,ָאטסַאימ ערַאטס ןיא 1890 רָאי ןיא ןריױבעג -- טרעכייו לאכימ ריד

 -רעשט רעד ןיא ןעמונעגלייטנַָא 1908 ,עלסינַאטס ןיא טנגּוי ןוא טייהדניק .עיצילַאג

 .עערַאוו ןיא 1918 טניז ןוא ןילרעב ,ןיו -- רעטעּפש .ץנערעפנָאק-ךַארּפש רעציווָאנ

 -רעטַאעט ןוא רעסישזער ץלַא רעביא ןוא -- רעוט-רוטלוק ,רערעל-עיזַאנמיג ,טסירוי

 -עּפסקע ןוא סעידוטס-רעטַאעט ,סעלוש עשידיי עשיטַאמַארד ןופ רעדנירג .רעוטפיוא

 ןוא רעשרָאפ-רעטַאעט .ןרָאיטקַא עשידיי רוד ַא ופ רעיצרעד .ןרעטַאעט עלַאטנעמיר

 -ישזער רעטסערג ןייז .תונורכז ןוא רעטַאעט ןגעוװ רעכיב ןופ רבחמ .רעלעטשטפירש

 -- "'םשה שודק, סשַא ןופ עיצַאזינעצסניא יד ןזעוועג זיא גלַאפרעד רעשירעס

 -- -- .עשערַאוװ ןיא קיטש-רעטַאעט עשידיי עטליפשעג-טסיימ סָאד -- "קוביד , םעד ךָאנ

 ןץא ףס םוצ .עקָארק רעטעפש ,עשרַאװו ןיא -- ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי יד ןיא

 .לארועי תנידמ ןיא 1958 טניז .1945 זיב (עינעטלעהַאב
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 שודק, ׁשֵא םולש טימ רעטַאעט עשיטַאמַארד סָאד טלָאזעג ךיז טָאה ןענעפע
 -רעביא סָאד טציירעג ךימ טָאה גנַאל ןיוש .לעטשפיונוצ ןשינעצס ןיימ ןיא ?םשה
 ריא ןרילרַאפ טשינ לָאז יז זַא ױזַא ,עניב רעד ףיוא גנופַאש עשירעלייצרעד ַא ןצנַאלפ

 עשירַארעטיל, יד ןיא טלקיװטנַא ךיא בָאה ןעקנַאדעג עניימ .רעטקַארַאכ ןשיּפע
 ,(1927 ןופ 9 ר"נ) "רעטעלב

 "שמַארד , ַא ןכַאמ וצ טשינ לַאפ ןייק רַאפ : ןסָאלשַאב ךיא בָאה ץלַא ןופ רעירפ
 ןוא ןשידיי ןיא ייס ךיז טָאה טריפעג .טסקעט ןייק ןביירשוצוצ טשינ ןוא ןטקַא ןיא
 ,עזָארּפ רענעגייא טימ טעטַאל רעטעברַאַאב רעד זַא ,רעטַאעט ןשיעּפָאריײא ןיא ייס
 ןעוו ,ןַאד וליפַא זַא ,טפערט סע .ףרַאד רע סָאװ רבחמ םייב טשינ טניפעג רע ןעוו

 טלַאה רע לייוו ,םענעגייא טימ ךיז רע טצונַאב ,רבחמ םייב טסקעט ןעמענ ןָאק רע
 ַא ןעמוקעגוצ רעטַאעט ןשיאעּפָאריײא ןיא זיא ןרָאי ענעי ןיא .ןרעסעב ַא רַאפ םיא
 טקָארבעגנײרַא טָאה רע ךיוא .רעסישזער רענרעדָאמ רעד : רבחמ םוצ ףתוש רעשירפ
 ךיא ןלַאפניא ששירעסישזער בילוצ טפרַאדעג יז טָאה רע ןעוו ,עזָארּפ ענעגייא
 ןיא | .ךעלזָאלרעד טשינ רַאפ ןכַאז עדייב -- םויה דע טלַאה ןוא -- ןטלַאהעג בָאה

 רעטסנגייא-ףיט .העד .זיא ךַארּפש :ןבירשעג ךיא בָאה לקיטרַא ןטנָאמרעד םעד
 .טסקעט םיא ןביירשוצ ,טּפעש רע ןכלעוו ןופ ,לַאװקרוא רעד .רעטכיד ןופ לַאירעטַאמ
 ",םענורב ןייז ןיא ןעיײּפש : טסייה --

 סָאד יװ ו גנולייצרעד ַא ַא ןופ ןח םעד ןוא טייקיסילפ יד ּפָא ױזַא טעגרה טשינרָאג
 ןבילקעגסיוא ךיא בָאה ,ןטקַא עטיובעגטסעפ ריפ יצ יירד ןיא חוכ טימ יז ןטערּפנײרַא
 "רעד יד שינעצס ןרירטסוליא וצ זיולב ןסיוא ןענעז סָאװ ,רעדליב ןופ םרָאפ יד
 רעד רַאפ רעדליב עזיול ןופ הנכס יד 'זיא'ס סיורג יוװ ,טסווװעג בָאה'כ .גנולייצ
 .רעקוקוצ ןופ ץרַאה סָאד טשינ ןעמערַאװרעד ייז רעבָא ,גיוא סָאד ןלייוו ייז .ענינ
 ןבָאהסיױא ,ןטקַאװרעדנַאנַאפ טשינ סע ןזָאלרעד רעבָא ,ליפעג ַא ןרעטיצפיוא ןזָאל ייז

 ; רעביא יז טריפ עקידרעטייוו סעדעי ןוא גנוריסערעטניארַאפ טקעו דליב סעדעי .ךיז
 .סטירד ַא טמוק ,ןעמערַאוװצנָא ךָאנ טזייווַאב סע רעדייא

 יד ןבָארגַאב וצ לגוסמ ןעוװועג זיא סָאװ ,הנכס עקיזָאד יד ןדיימוצסיוא ידכ
 טרעדָאפעג ךיז ןבָאה ,םיתמה תיחת ןייק ןייטשפיוא טשינ לָאז יז ,גנוריפפיוא עצנַאג
 קיטייצנייא ןּפַאכרַאפ ןומ רעדליב יד :ןעזעגנייא בָאה ךיא .ןעלטימסָאמ עטקרַאטש
 טימ ענעדָאלעגנָא ןוא עצרוק ןייז ןזומ ייז ;רעקוקוצ ןופ ץרַאה ןוא רעיוא ,גיוא
 רעקרַאטש ןייז לָאז עקידנעמוק סעדעי זַא ,ױזַא ןסקַאװנָא ןזומ ייז ; חוכ ןטעװעמַאהעג
 ןדנוברַאפ ןזומ ייז ;סייררעביא ןָא טעמכ ןעלקיװּפָא ךיז ןזומ ייז ;ןקידרעירפ ןופ
 ,טײקצנַאג ןייא ןיא ןפוא ןשירעלטסניק ַא ףיוא ןרעוו

 .ןענופעג טשינ ךיא בָאה קיזומ יו רעדליב יד ןדניברַאפ וצ לטימ רעסעב ןייק

 ןיא ןבָאה עודיכ .סעיינ ןייק ןעוועג טשינ סיוועג קיזומ זיא רעטַאעט ןשידיי ןיא

 סעידָאלעמ עקיסַאג טפָא ןוא עכעלמיטסקלָאפ עמַארדָאלעמ ןוא עקטערעּפָא רעד

 ןיא .גנונעכײצ:רעטקַארַאכ ,סעיצַאוטיס ,עיצקַא ןופ ןיזמוא ןצנַאג םעד טרשכעג

 ,לדיל ןעגנוזעג ַא וצ ןליּפשוצ רעטסומ ןשיעּפָאריײא ןטיול קיזומ טגעלפ עמַארד רעד

 ןעוועג יז זיא ןלַאפ יירד עלַא ןיא .ענעצס ַא ןרירטסוליא ,גנומיטש ַא ןלָאמרעטנוא

 "םשה שודק , ןופ עיצַאזינעצסניא רעד ןיא ,לפט ַא ,גנוצוּפַאב ַא ,שינעּפעשטוצ ַא

 רעצנַאג רעד טעבעגנייא ןייז טפרַאדעג טָאה ריא ןיא .רקיע רעד ןייז טפרַאדעג יז טָאה

 שינַאגרָא ןסקַאװ טפראדעג טָאה עיציזָאּפמָאק עלַאטנעמורטסניא יד. ,לקַאטקעּפס
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 -רַאפ ןכָאנ .גנוריפפיוא עצנַאג יד ןבעווכרוד ןוא טרָאװ סרבחמ ןופ קיזומ רעד ןופ
 ןענָאק ךענעה וצ שזדָאל ןייק ןרָאפעגנײרַא ךיא ןיב גנוריזינעצסניא יד ןקידנע
 .קיזומ יד רָאפ רימ לעטש ךיא יװ ,טלייצרעד ןוא טסקעט םעד םיא טנעיילעגרעביא

 טָאה רע .קיזמ רעשינעצס רַאפ שוח םענעטלעז ַא טגָאמרַאפ טָאה ןָאק .ה
 -סָאמטַא רעד ןיא ךיז ןליפניירַא ,רעסישזער ןופ תונווכ יד ןיא ןעגנירדניירַא טנָאקעג
 שודק , וצ קיוומ יד .ענעצס ַא ןופ עיצַאוטיס רעד ןיא ,גנוריפפיוא ןַא ןופ רעפ
 ןבָאה ןוויטָאמטײל יד ןופ סעיצַאירַאװ .שיוויטָאמטײל טלדנַאהַאב רע טָאה "םשה
 ןבָאה ,ןלייט ריפ יד ןופ ןדעי וצ ןריפניירַא עשילַאקיזומ עצרוק יד טליפעגסיוא
 טּפַאכעגרעטנוא טָאה קיזומ יד זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא רעדליב ענלצנייא יד ןדנוברַאפ
 יד וצ טריפעגוצ ןוא ןעגנולקעגסיוא טָאה דליב ַא עכלעוו טימ ,רעטרעוו עטצעל יד
 ןייא ןיא טבעוװרַאפ ךיז טָאה םורַא ױזַא .דליב ןקידרעטייוו ןופ רעטרעוו עטשרע
 רעד ,טרָאװ עטדערעג סָאד ,ןשילַאקיזומ ןטימ עלַאקָאװ סָאד בעוװעג ךעלגנַאלק
 .עיצַאטנעמורטסניא רעד טימ גנַאזעג רעד .,וויטַאטישטער

 זיא ,רעדליב ענלצנייא יד ןדניברַאפ טפרַאדעג טָאה סָאװ ,לטימ עטייווצ סָאד
 ןיא ןליּפשּפָא טפרַאדעג ךיז ןבָאה רעדליב 25 יד .גנומערנייא עוויטַארָאקעד יד ןעוועג
 ןוא סטכער טריטקעיָארּפ טָאה ביורטנייו .ו רעלָאמ רעד .םער רעשינעצס ןייא
 עקיזָאד יד .ןקלַאב ַא ךרוד רעווק רעד ןיא ןביוא ענעדנוברַאפ ןרַאליפ ייווצ וצ סקניל
 טפרַאדעג ןעמ טָאה ןטייבסיוא ,גנולעטשרָאפ רעצנַאג רעד תעב ןבילבעג זיא םער
 רעד ףיוא טקיד עטלָאמַאב רעקיטש ןוא ןָאפ ןיא ןלעמעג ענעטנווייל עניילק זיולב

 רעטצניפ רעד ןיא גנַאהריפ םענעפָא םייב ןעמוקרָאפ טפרַאדעג טָאה סָאד .עניב
 טלופעגסיוא ןעװעג ןיא יז .טונימ ַא יו רעגנעל ןרעיודעג טרָאטעג טשינ טָאה ןוא

 דליב ןופ סייררעביא ןטסדנימ םעד ןליפ טשינ לָאז רעקוקוצ רעד זַא ,ױזַא קיזומ טימ

 ,דליב וצ
 ,טייקידמוצמיצ : ןעוועג זיא ללכ רעד .עצרוק ןייז טזומעג ןבָאה אפוג רעדליב יד

 יד ןעוועג ןענעז ללכה ןמ אצוי ַא .טקַאהעגּפָא רָאנ ,טקידנערַאפ טשינ דליב סעדעי

 עלַארטַאעט עקיזָאד יד טליײטעגנייא בָאה'כ .ןלייט יירד עטשרע יד ןופ ןלַאניפ

 טלייטעגנייא זיא עינָאפמיס ַא יװ ןלייט ריפ ןיא עיציזָאּפמָאק עשילַאקיזומ-לַאקָאװ

 -יּפש ַא יװ רעטרעפ רעד ,טיירב ןעגנולקעגסיוא ןבָאה ןלַאניפ יירד .ןצַאז ריפ ןיא
 | ןינב םעד טניורקעג טָאה םערוט רעקיצ

 -הרות .םעט ַא ךָאנ בילוצ טרעדָאפעג ךיז טָאה דליב ןדעי ןופ טייקידמוצמיצ יד

 ,תומדקא ,ןייז ןישודק רדסמ .,ןענעװַאד ,ןעגניז-ליח-תשא ,ןשטנעב-טכיל ,ןענרעל
 ןעניז סָאד -- ןעגנַאטש:הפוח .,תורות ירפס ,לארשי עמש ,םיליהת ,יודיוו
 עטעדנעשעג ,עטכעוושרַאפ ,עטצונעגּפָא לָאמ רעטרעדנוה ןטיזיווקער ןוא סעיצַאוטיס
 עכלעזַא טַאהעג טלָאה טָאה רעטַאעט שידיי טלַא .סעמַארדָאלעמ ןוא סעקטערעּפָא ןיא

 טרָאטעג טשינ ךיא בָאה .טייקלביא יב ןרימשעצ ןוא ןסיגעצ וצ טיירב סענעצס
 עגרַאק .עגר ןייא ףיוא יבשטָאכ ןסײרנײרַא ךיז לָאז טייקידתיז-ןמש ענעי ,ןזָאלרעד
 ,עיצַארָאקעד ןופ קרעמנָא ןַא ,ןסנַאזימ עטסעפ .,ןעגנוגעווַאב ענעטלַאהעגנייא ,רעטרעוו
 טָאה ץלַא סָאד -- גנַאלק ןוא טרָאװ ןופ קיזומ ,םויטסָאק רעטריזיליטס טכייל

 .םזילַאער ןשיטנַאמָאר וצ לקַאטקעּפס םעד ןביוהרעד טפרַאדעג

 ח"ת ןופ עידעגַארט יד זַא ,לַאניפ םייב ןפלָאהעגסױרַא ךיוא רימ טָאה קיזומ
 סָאד וװ ,קרַאמרָאי רענילבול ןפיוא --- רבחמ םייב יװ --- ןקידנערַאפ טשינ ךיז ןָאק
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 רַאפ ךיילג זיא -- ןוחטב טפיוקרַאפ ןוא לבלעוועג קידיײיל ַא רַאפ טייטש לרעדיינש
 -רַאפ ןופ הרהטבו השודקב טיט סעלהרובד טימ ךיוא רעבָא .ןעוועג רָאלק רימ

 ןופ ןברוח רעקידארומ רעד ןעגנילקסיוא טנָאקעג טשינ טָאה סָאש סקַאזָאק ןטביל
 עטסקרַאטש יד ךיוא ןטלָאװ םשה שודק לע טיוט ןרַאפ .עניַארקוא ןיא בושי ןשידיי
 ןיא סָאװ ,סָאד ןקירדסיוא טנָאקעג טָאה קיזומ זיולב .ךַאװש וצ ןעוועג רעטרעוו

 ,םזיָארעה ןוא טייקנביוהרעד :גנוריפפיוא רעד ןופ עעדיא-טּפיוה יד ןעוועג

 זיא ןעשעג ןוא .ןעמוקעג דנַאטשוצ טשינ זיא רעטַאעט עשיטַאמַארד סָאד

 6 א 5 ,שרעדנַא סעּפע רָאג

 טָאה ,עינעמור ןופ ןעמוקעגקירוצ "עּפורט רענליוו, יד זיא טייצ רענעי ןיא
 "רעיורט ןייז ןופ רעגניז רעד, סווָאמיד .א טליּפשעג ,קירעבמעל ןיא טצעזַאב ךיז
 ךירדירפ ןוא "ןויסטנ, סרעגערּפ בקעי טריפעגפיוא ,ישזער סגרעבנרעטש בקעי ןיא
 סרעגנַאל קעשישטנַארּפ ןוא טנַאמרעה דוד ןיא "סענרעּפָאלָאה ןוא תידוהי, סלעבבעה
 ,מ רימ ייב סיוא טסקַאװ ,םויה יהיו .ישזער סנעדלַאװ ישזעי ןיא ?עירעפירעפ,
 ןריפפיוא לָאיכ -- זיא רעגייטש ןייז יו -- ךיילג רָאפ רימ .טגייל ןוא ה"ָאזמ
 ."רענליוו,, יד ייב "םשה שודק,

 טשינ וליפַא ךָאד טָאה ריא ?הרוחס זיא'ס זַא ,ריא טסייוו ןענַאװ . ןופ ---

 ?קַאז ַא ןיא ץַאק ַא סָאד טפיוק רעוו !עסעיּפ יד טרעהעג
 | .,ךייא ףיוא ךימ זָאלרַאפ ךיא --

 ? קַאז ןופ סױרַא ןיוש טעוװ יז ביוא ,רעסַאװ ןרעביא ץַאק יד טמוק יװ רעּבָא ---
 -רעבירַא .עיזַאנמיג ןיא דמלמ ַא עשרַאװ ןיא ןיב ךיא ,קירעבמעל ןיא טציז עּפורט יד
 ןעמוק םידומיל יד ןעוו ,טייצ-חספ זיולב טנָאקעג ךיא טלָאװ ךייא וצ ךיז ןּפַאכ

 ףיוא ןביילב ,גָאטימכָאנ ןעמ טליּפש געט-בוט-םוי ריפ .געט ףעצ ףיוא ,רָאפ טשינ

 .ןכָאװ ריפ עלופ ןעגנוטיירגוצ יד ףיוא ןנָאה ףרַאד ךיא ןוא .סקעז סעבָארּפ
 .עשרַאוו ןייק ןעמוק עּפורט יד טצוו ---

 ?"םשה שודק,, וצ סעיציטעּפער יד בילוצ ---
 ,ץניװָארּפ רעד ןיא טרַאּפשרַאפ ןביילב טשינ ןליוו רימ .םעד בילוצ ךיוא --

 .רַאוטרעּפער םעיינ ןבָאה רימ ןזומ .,עשרַאװ ןיא ןליּפש ןליוו רימ

 ןיא ךיז רע טלַאה ,בגא .ךַאװש וצ לבמַאסנַא רעייא זיא עשרַאװ רַאפ --
 ,ןרָאיטקַא רַאפ עסעיּפ ַא זיא "םשה שודק,, .ןעלשירק

 .ןלעװ טעװ ריא עכלעוו ,ןרָאיטקַא עלַא ןבָאה טעװ ריא --
 ביורטנייוו ?ןדנוברַאפ זיא גנוריפפיוא יד תואצוה ערעסָאװ טימ ריא טסיײיו ---

 טנזיוט ריפ ַא ןטסָאקּפָא ןפרַאד ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד זַא ,טנכערעגסיוא טָאה
 ,סעטָאלז

 רעבָא .ןובשח-ילעב עּפַאנק ןענעז סרעלָאמ .רעמ ןטסָאק סיוועג ןלעוו ייז ---
 ,טלַאהּפָא ןייק ןייז טשינ ןָאק סָאד

 ?תואצוה יד ףיוא טלעג ריא טָאה --
 .ןשָארג ןייא טשינ --
 ?סעבָארּפ יד וצ ןטערטוצ ריא טליוו ױזַא יווװ ---

 ןטערטעגוצ ןענעז רימ ןעוו ,טלעג ןייק טַאהעג טשינ לָאמנייק ןבָאה רימ ---
 רעסישזער רעד סָאװ ,טלעפעג טשינרָאג טָאה ערעימערּפ רעד וצ רעבָא ,סעבָארּפ וצ
 ? טרעכייוו רָאטקָאד ,ןעגנוגנידַאב ערעייא .טגנַאלרַאפ טָאה
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 םצע ןגעו ןייז בשיימ ךָאנ ךימ ליוו ךיא .םעד ןגעוו טכַארטעג טשינ בָאה'ּכ --

 | ןביורטנייוו ןוא ןענָאק טימ ןטַארַאב ךיוא ךימ ליוו'כ .ןינע

 ,םיכסמ ןענעז| יז ,עדייב טימ טדערעג בָאה'כ .החריט עקידעביא ןַא ---

 1 שיקרעט ףיוא ןוטעגּפָא ,סע טסייה ,רימ ריא .טָאה --

 ַא וצ טיירג ןוא ןעגנוגנידַאב ערעייא ןגעוו ךייא טכַארטַאב .טעז ריא יו --
 ךיא לע ,עשרַאװ ןיא ןייז לָאמ עטייווצ סָאד לעװ ךיא ןעוו :ךַאמּפָא ןכעלטפירש

  .ןענמתח םיא
 ךיא עכלעוו ,ןרָאיטקַא יד ןופ ןעמענ יד ןבײרשנײרַא ךיא לעװ ךַאמּפָא ןיא --

 .סעבָארּפ ןכָאװ ריפ שלופ ןענערָאװַאב רימ לעוו'כ ןוא ןבָאה ליוו
 ,דובכ ןטסנעש ןטימ ---

 ןסָאלשעג רע טָאה קיטייצנייא .ךַאמּפָא םעד טעמתחעג ה"ָאזמ טָאה ןכיגניא
 י'םולש ןופ רעייטשרָאפ םעד יװ ןענעבעלטכער .ןוא ןביורטנייוו ,ןענָאק טימ ןּכַאמּפָא
 1928 ץרעמ ףוס .עװָארַאק ףיוא ?םועזילע, רעטַאעט סָאד ןעגנודעג טָאה ןוא ׁשַא
 יד וצ ןטערטעגוצ רימ ןענעז לירּפַא בױהנָא ,עשרַאװ ןיא ןעוועג עּפורט יד זיא
 ,סעיציטעּפער

 ַא ףיוא ענעבירשעגסיוא ןלָאר יד טלייטעגנייא ךיא בָאה עבָארּפ-ןעייל רעד ךָאנ

 יד טנַאה רעד ףיוא ןגעוו וצ טניוװעג ןעוועג זיא רָאיטקַא רעשידיי רעד .לדנישַאמ
 וצ ןעמוקַאב רעדעי טָאה ָאד .רעסעב ץלַא ,עזָארּפ רעמ סָאװ .טמוקַאב רע סָאװ ,לָאר

 טַאהעג ןבָאה ץילסייוו ןוא גרעבמַאס זיולב .רעקינייו ךָאנ טשינ בוא ,ךעלטעלב יירד

 .רעטרעוו עגרַאק יד ןוא רעדליב עצרוק יד ןעוועג ןענעז ,יינ .טסקעט רעמ סָאװטע
 . .טרעטסײגַאב ןייז ןלָאז ןרָאיטקַא יד ,ןגָאז טשינ ןַאק ןעמ

 ןיב ףךיא .ןדנוצעגנָא ךיז ייז ןבָאה סעיציטעּפער עטשרע יד תעב ןיוש רעבָא
 ןיא זיב טעברַאעגסױא ןעוועג זיא ץלַא וו ,ךוביישזער קיטרַאפ א טימ ןעמוקעג
 ,החמשנ ַא טכיױהעגניירַא סעיזיוו עניימ ןיא ןכָאה ןטסיטרַא יד ,םיטרּפ עטסנעלק יד
 ןשיווצ טסעמרַאפ רעטדערעגּפָא-טשינ ַא יו ןעוועג זיא סע .ןבעל ןייז טימ טליפעגנָא
 -וצרעביא טסיילפעג ךיז טָאה רעדעי .ןלָאר עטסנעלק יד .ןופ וליפא רעריפסיוא יד

 טייקנייר ,גנויצַאב ןופ טייקיטכיצ ,ןילּפיצסיד ,הדמתה .ןערּב ןיא ןטייווצ םעד ןגייטש

 ןסקַאװ ןלָאר יד יו ,ןעז וצ ןעוועג זיא תויח ַא .גנוגעװַאב ןופ טייקרעביוז ,טרָאװ ןופ
 ,טולב ןוא שיילפ ןעמוקַאב ייז יװ ,עבָארּפ וצ עכַארּפ ןופ

 םיוב ַא יװ ,טלַאטשעג עקידרעדָאי עטסעפ ַא ןעוועג זיא לדנעמ סגרעבמאס .א
 .טייקשילַאטנעמיטנעס ןופ יירפ ,ץלָאטש ןוא טרַאה .דרע רעד ןיא טלצרַאוװרַאפ

 ןוא טייקסטוג רעכעלדנעמוא טימ לופ שטנעמסקלָאפ ַא -- לרעדיינש סצילסייוו ,

 רעדָא םזילָאבמיס ,טייקשיטלעוורעביא ןופ ץוצינ ןטסדנימ םעד ןָא ,טפַאשביל סיורג
 ,ןוחטב ,טָאג ןגעו טדער רע ןעוו ,ןַאד וליפַא ,רעדורב ןוא שטנעמ ולוכ ,עירָאגעלַא

 סעדעי -- עלהמלש ןוא עלחרובד -- טכיל .ד ןוא ַאקסעלרָא .מ .הרות ןוא הנומא
 םערעי קַאזָאק סנעמַאק .י .תועינצ עטסנייר ןוא עביל עטסטרַאצ -- סרעייז טרָאװ

 ןוא יז קידנרעגַאב ,רעקיליײה א ןיא יו ןעלהרובד ןיא טקוקרַאפ קידתומימת ---

 -ןסױטשּפָא ןייז ןיא קיטולבלופ -- ּפָאק רערוכיש סנַאטַאנ .ש .ריא רַאפ קידנרעטיצ
 ןּפיט עקיטכערּפ ייוצ -- רעדנעלרוק .י ןוא ףרָאדסנַאמ .י .טייקידלקע רעקיד
 דובכ םעד ךרירנָא לי רענייא ןעוו ,טיוה .רעד ןופ ןעגנירּפש סָאװ ,םיסנרּפ ןופ
 ,ץירּפ .,.סנטייווצ ןופ
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 ןדעי ןיא יוװ ,סענעצסיןסַאמ ג"א לסיב שביה ַא טַאהעג טָאה "םשה שודק,
 ןטסירָאכ ןוא ןטסיטַאטס עלענָאיסעּפָארּפ ןעוועג ןשידיי ןיא ךיוא ןענעז רעטַאעט
 ךיא .סעמַארדָאלעמ ןוא סעקטערעּפָא עלַא טנײשַאב ייז ןבָאה ןױָאי רעקילדנעצ
 ךיא בָאה .עניב רעד ףױא ץָאלפױרַא יײז העדב טַָאהעג טשינ ןפוא ןיאב בָאה
 ?רָאכ-סקלָאפ,, ןייז ןופ רעטלַאװרַאפ םייב ןוא רואינש .מ טנעגיריד םייב טלעוּפעג

 ןקילײטַאב ךיז ןלָאז רָאכ ןופ ןשטנעמ עגנוי .םינינמ ייווצ זַא ,ןָארקרעקיצנַאד .מ
 רעד ףיוא ןזייווַאב לָאמ עטשרע סָאד טפרָאדעג ךיז ןבָאה ייז .ןעגנולעטשרָאפ יד ןיא

 לָאמ רעטרעדנוה ןעוװעג רימ ןענעז יז ןקָארשעג טשינ סָאד טָאה ךימ .ענעצמ
 םעד טעברַאַאב ייז טיִמ בָאה ךיא ,ןטסיטַאטס ענערָאפעגּפָא יד רעדייא רעביל
 יד ףיא ןיוש .קיטסַאלּפ יד םָאר רעטסעװש יד ,ןעגנַאזעג יד ןָאק .ה ,טסקעט
 ןיא ןטסיטרַא יד ןופ רעקינייװ טשינ ןדנוצעגנָא ךיז יז ןבָאה סעבָארּפ עטשרע
 יז ןופ ףניפ .טייקשירפ ןוא טנגי ךס ַא טכַארבעגנײרַא ייז ןבָאה לקַאטקעּפס
 ןַאמלָאפ ַאלָאל :ןטסיטרַא עלענָאיסעּפָארּפ ןרָאװעג "םשה שודק, קנַאדַא ןענעז
 ןַאמגרעב לאוי ,רעגניז-טרעצנָאק -- רעגרעבמעל ןוא ַארעטיל ,יקציװעסָא .ש

 .עּפורט רענליוו רעד ןיא רָאיטקַא ןַא ןבילברַאפ זיא

 .סַאג ןיא ןגָארטעצ דלַאב סע ןנָאה ןוא הרוחס טקעמשרעד ןבָאה ןרָאיטקַא יד
 -ןטַארעטיל) 13 עקצַאמָאלט : תוליכר ןוא יײרעניגרַאפטשינ ןופ ןעגנוטסעפ עדייב ןיא
 יװ !דלַאװעג ,לסעק ַא ןיא יו טנָאקעג טָאה (ןיירַאפ-ןטסיטרַא) 2 שעל ןוא (ןיירַאפ

 ןיא ןלייא ןיינ ןבָארגַאב טנעה ענעגייא טימ ךיז לָאז עּפורט ַא ,סע ןעמ טזָאלרעד

 ןדיס ?רעטַאעט ןשידיי ןיא גלָאפרעד ַא טַאהעג שַא םולש טָאה ןעוו ? דרערד

 -ןסַאג) "ךעלעקשטַאק ,, רעדָא "המקנ ןופ טָאג, ןיא יוז "לזייה,, ַא ןזיוועג טָאה רע
 יד, ,סוחי, ,אמסדנַאל רעד :ערעדנַא ץלַא ."בנג עקטָאמ, ןיא יװ (ןעיורפ
 "ןביולג רעזדנוא, ,רענליו יד ייב "רעקידניז רעד ,, ,"רמת ןוא ןונמא,, ,"םישרוי
 ןעמעוו .ךָארב ענסָאקס ַא טּפַאכעג טָאה "טקיוו, ןיא "סעזָאמ לקנָא, ,לַארטנעצ ןיא
 ןעוו ןופ !תונז ,םלוע-רעטַאעט םעד טיג תונז ?ח"ת תורזג ּפָאק ןיא טנייה טגיל
 טשינרָאג ךיז טביוה סע ?ןטדרַאהנײר ייב טנרעלעג ?רעסישזער ַא טרעכייוו זיא ןָא

 ידכ) רעטַאעט ףיוא ןיבמ רעסיורג א זיא ןוא רעדעפ עדנצנעלג ַא טָאה רע ,תמא !ןָא
 תוניבמ ןופ רעּבָא -- (רעביירש םעד ןביוהעג ןעמ טָאה ,רעסישזער םעד ןגייל  וצ
 ףיוא רעדליב 25 !דלָאי א ןופ לַאטנײא ןַא טרעה .גנַאג ַא ךימ גלָאפ זיא ישזער זיב

 "ףינווָארונש,, ןייק טשינ ןליפַא טָאה ןוא רטמו לט ַא יװ סיורג זיא סָאװ ,עלעניב א

 ַאזֲא רַאפ (קיוטש ףיױא ךיוח רעד ןיא סעיצַארָאקעד ןעיצפיורַא ןָאק ןעמ ווו)

 ןרָאיטקַא יד ףיוא .?יקסלָאּפ רטַאעט, ןיא יװ עניביירד ַא ךיז טרעדָאפ גנוריפפיוא
 -ָאקעד ןיא ןעמַאמ יד ןוא ןטַאט םעד ןײרַא ןגייל ייז ,תונמחר רעטיב ַא ךעבעג זיא
 ,זובוח יד ןופ ןדָאבסױא .טשינ לָאמנייק ךיז ןלעוו ןוא ןעמויטסָאק ןוא טסעיצַאר
 ןכיוק טשינ ייז ןלָאז !ייז ףיוא הווצמ ַא .ןלַאפרעדנַאנַאפ עּפורט יד ךיז טעוו סיוועג

 | י !טעב קנַארק ַא ןיא ּפָאק ןטנוזעג ַא טימ

 ךיוא .ןענייראפ עדייב ףיוא טצענערגַאב טשינ ךיז טָאה יידעביירט-תוליכר יד

 ןופ ןיירַאפ רעד סָאװ .ןעננוגנידַאב יד ןשיווצ .ןכַארגעג ןעמ טָאה עיזַאנמיג ןיא

 טימ סרערעל זַא ,גנומיטשַאב א ןעוועג זיא ,טפמעקעגסיוא טָאה טרערעל-לושלטימ

 ףעקיטנורג רעד וצ הפסוח עקיטנעצַארּפ 20 ַא ןעמוקַאב ןעמָאלּפיד-טעטיזרעווינוא

 טנָאז םיצולּפ .הפסוה עקיזָאד יד טלָאצעגסױא רימ ןעמ טָאה רָאי ןייֵנ .תוריכש
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 "זוה ַא ערעזדנוא ,שטיװָאדיװַאד יורפ ,"הלכסא, ןופ ןרַאטעקרעס יד רימ וצ

 : ןידניירפ
 זדנוא טכעטש ןעמ רעבָא ,רָאטקָאד רעה רעביל ,לביארַאפ ןייק טשינ טָאה --

 םייהחרעדניא ריא טָאה .גנונדרָא ןיא טשינ זיא םָאלּפיד רעייא זַא ,ןגיוא יד סיוא

 ?עיּפָאק ַא

 ךייא םיא ךיא לעװ ןגרָאמ .לַאניגירָא םעד רעבָא ,טשינ ךיא בָאה עיּפָאק ַא --
 .ןעגנערב

 ןעּפעשטּפָא רָאנ ךימ ליוו ךיא .גונעג זיא גנורעלקרעד רעייא .טשינ ףרַאד ןעמ --
 .רעגניצ עזייב ןופ

 -ענעג רעד ףיוא .1928 יַאמ ןט"2 ןפיוא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ערעימערּפ יד

 ךיז יז טָאה טקידנעעג .ּפָארַא רעטוּפ רעד טימ ןעגנַאגעג ץלַא זיא עבָארּפ-לָאר
 ,אקסעלרָא םירמ .עטקירדעג ַא ןעװעג זיא גנומיטש יד .ירפרעדניא סקעז ךָאנ
 סָאװ ,טנָאמרעד ךיז טָאה יז .טנײװעגרעדנַאנַאפ רעטיב ךיז טָאה ,יורפ סה"ָאזמ
 ןטסיטרַא ערעדנַא .טעקַארקעג ןבָאה 2 שעל ןוא 12 עקצַאמָאלט ףיוא ןעָארק יד

 -לַארענעג יד ביוא זַא ,רעטַאעט ןיא ןבױלגרעבַא ןַא ןַארַאפ .קיור ןבילבעג ןענעז
 ךיז טָאה הרבח .גלָאפרעד ןבָאה ערעימערפ יד טעוװ ,תורּפכ ףיוא גיוט עבָארּפ
 ,ןּפָארט-תושלח עקיזָאד יד טימ טקיווקעג

 :ה"ָאזמ וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא

 ליו רעירפ רָאנ .קעװַא ךייא טגייל ,םייהַא טייג ,טרעטַאמרַאֿפ טנעז ריא --

 רעבָא .גנולעטשרָאֿפ רעד ךָאנ ןוט טנַאקעג סע טלָאװ ךיא .ןגָאז סעּפע ךייא ךיא
 סָאד טעװ .דרוי רערעטיב ַא רעדָא לודג בושח א רעדָא ןייז ךיא לעװ טלָאמעד

 ןגָאז ןוא .הפינח ןופ רעדָא הבוט ןופ םעט ַא .םעט רעדנַא ןַא רָאג ןבָאה עטגָאזעג
 ןעוועג זיא טעברַא רעצנַאג רעד תעב גנוטלַאה רעייא :סָאװ טָא ךייא ךיא ליוו
 טיײרב ךימ ֿבָאה ךיא .טרעװ ןשירבח ןוא ןשירעלטסניק ,ןכעלשטנעמ ןכיוה ןופ

 :ייֵנ ןוא שירפ ןייז לָאז עניב רעד ףיוא ץלַא זַא ,טלָאװעג בָאה'כ ,ןטסָאמרַאפ
 טנעז ריא .םויטסָאק ,עיצַארָאקעד ,ןטסיטַאטס ,ןטסיטרַא ,קיזומ .,,עיצַאזינעצסניא
 טשינ לָאמנייק ןוא .טָארט ייב טָאוט רימ טימ ןעגנַאגעג רבה רעיירטעג ַא יװ
 גנוריפפיוא עינ עדעי שילַאקיזיר יו ,טסווװעג טוג טָאה ריא םנה ,"ןיינ,, טגָאזעג
 !טקנַאדַאב טייז רַאפרעד  זיא

 .טנַאה יד טקירדעג טסעפ םיא בָאה ךיא

 -עגסיוא קרַאטש ןעוועג עדייב ןענייז רימ .רימ ייב טניווװעג טָאה ןָאק ךענעה
 רימ ןעוו .טרָאװ ןייק טדערעגסױרַא טשינ קידנעײגמײהַא ןבָאה רימ ןוא טרעטַאמ
 -- ףיה יד רעביא טזָאלעג ךיז ןוא 6 עקסרָאטַאנעס ןופ רעיוט ןיא ןײרַא ןענעז
 ,רימ רַאפ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ךענעה זיא -- ףיוה ןטפניפ ןיא ךיא בָאה טניווועג
 ןסירַאפ ,ּפָאק םעד רימ וצ טיירדעגסיוא טָאה ,ןייטש ןבילבעג טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא
 ;טגָאזעג ןוא ךיוה רעד ןיא םיא

 !סָאש ַא ןייז טעוו'ס ,ררעטקָאד --

 -עג טשינרָאג בָאה ךיא .רעטייו ןעגנַאגעג ןוא קירוצ ךיז טיירדעגסיוא
 .טרעפטנע

 ןשטנעמ-עסערּפ ןעמונרַאפ ןעייר ןעצ עטשרע יד ןבָאה ערעימערּפ רעד ףיוא
 ,ןגױצעגנָא ,טסנרע .ןטלַאהעג ךיז ייז ןבָאה ױזַא ןוא ,היוול ןיימ וצ ןעמוקעג ןענעז ייז
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 ַא טימ) .חחמש רענעטלַאהַאברַאפ טשינ טימ ערעדנַא ,רעמינּפ-תונמחר טימ לייט

 רעזדנוא,, ןיא ןָאטעילעפ ַא ןיא ןבירשַאב ןילטייצ ןרהא סע טָאה רעטעּפש געט רָאּפ

 גנַאהריפ רעד ןעוו .ךמע טצעזַאב טכידעג טָאה ןעייר עקידרעטייוו יד .(?סערּפסקע

 עניב רעד ףיוא ןָאטעג-יײװ ַא ןלוטש עטשרעדָאפ יד ןופ טָאה ,טנפעעג ךיז טָאה

 .טייקטלַאק רעקידרעווילג טימ

 ןכָאנ .אלּפַא ןקרַאטש ַא ןפורעגסױרַא טָאה לייט ןטשרע ןופ לַאניּפ רעד
 ןביוהעגנָא ןעייר עטשרעטניה יד ןופ ןוא עניב רעד ןופ קיטייצנייא טָאה סיירעביא
 ייוצ ןיא ןעמונעג .ןסקַאו ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,טײקמערַאװ ַא ןעמָארטש
 קרַאטש ןעמ טָאה דליב ןדעי ךָאנ .טמערַאװעצ ןעייר עטשרע יד ךיז ןבָאה ןרעייפ

 -עסערטפ יד .טילגעג רעכוזַאב ןופ ןגיוא יד ןבָאה ןסיירעביא יד ףיוא .טרידָאלּפַא
 זיא ,טקידנעעג ךיז טָאה גנולעטשרָאפ יד ןעוו .ןרילוטיּפַאק טזומעג ןבָאה ןשטנעמ

 ;ןפורעג ןעמ טָאה ןטייז עלַא ןופ .עיצַאװָא עשימרוטש ַא ןכָארבעגסיױא לָאז ןצנַאג ןיא
 ןבָאה ,רעטרע יד ןוֿפ ןענַאטשעגפיױא ןענעז טייל-ןעּפ יד ךיוא !טרעכייוו !טרעכייוו
 .ךימ ןפורעג ןוא ָאווַארב טשטַאּפעג

 ,רימ ךָאנ עניב רעד ןופ ּפָארַא זיא טסיטרַא ןַא ,ןסילוק יד ןיא ןעוועג ןיב ךיא

 ענדָאמ ַא ןוא דימ-טיוט ןעוועג ןיב'כ .ןײגוצסױרַא קשח ןייק טַאהעג טשינ בָאה ךיא
 ןעוועג רזוג רימ ףיוא טָאה ה"ָאזמ .זדלַאה ןיא טקיטשעג ךימ טָאה ליפעגרעדיוו
 גרעבמַאס זיא .טגלָאפעג טשינ םיא בָאה'כ .עניב רעד ףיוא סױרַא טונימ יד לָאז ךיא
 גנַאהריפ רעד .טּפעלשעגסױרַא חוּכ טימ ךימ ןבָאה עדייב ןוא עניב רעד ןופ ּפָארַא
 -ָאלּפַא טרעטסײגַאב טָאה םלוע רעד .טנפעעג ןוא טכַאמּרַאפ לָאמ ךס ַא ךיז טָאה
 ןעוועג זיא'ס ,דיירפ רַאפ טלַארטשעג ןבָאה ןטסיטרַא יד ןופ רעמינּפ יד ,טריד
 !סָאש ַא

 עקילָאצמוא רעטעּפש ןוא עשרַאװ ןיא "םשה שודק, ןעגנַאגעג זיא לָאמ 0
 ןעמוקעג זיא גנולעטשרָאפ רעט100 רעד וצ ,ןלױּפ ןופ טעטש ערעסערג עלַא ןיא לָאמ

 יז טָאה רע .עיצַאזינעצסניא יד ןעזעג לָאמ ןטשרע םוצ טָאה רע .שֵא םולש
 ןטירד ןכָאנ .טריזירָאטױא יז טָאה רע םגה ,טנעיילעג טַאהעג טשינ וליפַא רעירפ
 טישַאב טָאה רע .עדער ַא ןטלַאהעג טָאה ןוא עניב רעד ףיוא ףױרַא רע זיא לייט
 טרעכייוו ר"ד , טגָאזעג רע טָאה דנַא"וװצ .ךימ ןוא ןטסיטרַא יד ןטנעמילּפמָאק טימ
 ,?רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןסיוועג סָאד זיא

 -ץנילַאמ ןיא ןשַא םולש דובכל טנדרָאעגנייא טָאה עּפורט יד סָאװ ,טעקנַאב ןפיוא

 טרעוו ליפ רעייז טזומ ריא , :רימ וצ טגָאזעג רע טָאה ,"לָאטסירב,, לעטָאה ןופ לַאז
 יִצ ,טשינ סייוו ךיא :טרעפטנעעג בָאה'כ ."םיאנוש ךסַא טָאה ריֹא םורָאװ ,ןייז
 יִצ ןוא .אנוש ןייק טשינ םענייק ןיב ךיא טייקיטרעוו וצ היאר ַא ןענייז םיאנוש
 טייצ ןייק טשינ טושּפ בָאה'כ .טשינ ךיא כטַארט -- םיאנוש רימ ןענעז ערעדנַא
 ,וצרעד

 (1961 ביבא לת ,*עשרַאוו, דנַאב -- "תונורכז; :ךוב ןופ)
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 ס"מ .,"ס

 ו : ןאמסייוו השמ

 א ,,י"סס שיסט ..שי"סס 84 .,ץיסס .,,י"סס .,,יס .,,י"סס .שי"סס "סא.

 לָאטיּפש ןשידיי רעװעשרַאװ  ןיא ףַאהנעמַאז קיוודול רייד

 ר

 ךיוא זיא רע רָאנ ,ךַארּפש רעיינ ַא ןופ רעפַאשַאב ,רעטנרעלעג ַא רָאנ טינ

 .ץרַאה טוג ַא טימ ,שטנעמ רעלַאטנעמיטנעס ַא ןעוועג
 ףניפ ,טנעָאנ רעד ןופ םיא ןענעק ֹוצ קילג ענעטלעז סָאד טַאהעג בָאה ךיא

 עלַא יו טשינ זיא רע זַא ןעזעג ךיא בָאה טלָאמעד .ךָאװ .ןיא געט סקעז ,םישדח

 שטנעמ רעלופליפעג ַא ךיוא ןוא ,רָאטקָאד רעטוג ַא יא זיא רע זַא ,םיריוטקַאד

 -- .(טסווועג טשינ ןַאד ךיא בָאה ,ךַארּפש רעיינ ַא ןופ רעפַאשַאב רעד זיא רע זַא)
 :עשרַאװ עקילָאמַא יד --- עשרַאװ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא לייצרעד ךיא סָאװ סָאד טָא

 טָאה יז ןעו ,ןדיי רעטנזיוט רעטרעדנוה טבעלעג ןבָאװ סע רעכלעוו ןיא טָאטש יד

 ןוא ,ןלָאטיּפש טימ ,תורבח-הקדצ טימ ,םיריוטקָאד עשידיי עטמירַאב טימ טמשעג

 טימ (עטסישט ףיוא) לָאטיּפש רעשידיי רעװעשרַאװ רעד .סעיצוטיטסניא ערעדנַא

 רַאפ םערוט-טכייל רעד יװ ,ןעוועג ןשטנעמ עמערָא רַאפ זיא ,םענרַאפ ןסיורג ןייז

 ןעמ זיא (וליפַא עשרַאװ רעסיוא) םוטעמוא ןופ .םי ןטמערוטשעצ ַא ןיא ףיש ַא

 עגניירַא ןענייז ןטרָאד לייוו ,לָאטיּפש ןשידיי רעװעשרַאװ ןיא ךיז ןלייה ןרָאפעג
 ,טָאטש ןופ םיריוטקָאד עטסערג יד ןעגנַאג

 .לָאטיּפש םעד ןיא טכַארבעג ןקנַארק ַא ךימ ןעמ טָאה 1901 רעבָאטקָא ןיא
 טימ ןעוועג לופ זיא ,ןגָארטעגנײרַא ךימ טָאה'מ ןיהואוו ,ףניפ רעמונ גנוליײטּפָא יד

 ,רָאדירָאק ןיא לטעב ַא טלעטשעגקעװַא ןגעווטעניימ רַאפ ןעמ טָאה ,עקנַארק

 טפרַאדעג ךיא בָאה ,ןעמוקעגנָא ןיהַא ןיב ךיא ןעוו טכַאנרַאפ ןעוועג זיא סע לייוו

 בָאה לייורעד .םיריױטקָאד ערעלוגער יד ףיוא ירפרעדניא ןטייווצ ןפיוא ןטרַאװ

 ןעועג זיא ,ףָאהנעמַאז קיוודול רָאטקָאד ,יָאטנַארעּפסע, ןופ רעפַאשַאנ רע ֹד

 רָאי ןיא ןרױבעג -- תונורכז רעכיב עכעלטע ןופ רבחמ -- ןאמסיײװו השמ
 ,עקירעמַא ןייק ןרָאּפעגּפָא ןעוו ,1913 זיב 1901 ןרָאי יד ןיא .שטיטַאימעס ןיא 5
 ןיא טניװועג רעירפ -- עקירעמַא ןיא .עשרַאװ ןיא .טלייועג גנַאל-םישדח טּפָא
 ןעגנערב תונורכז טנַאמסייוו ןופ -- -- .סעלעשזדנַא סָאל ןיא 1922 טניז ןוא ַָאגַאקיש

 -עּפסע ןופ רעפַאשַאב םעד ,גָאלָאליפ ןלאינעג םעד ןגעוװ טנעמגַארפ סםעד ַאד רימ

 ,(1859 רָאי ןיא קָאטסילַאיב ןיא ןריובעג) -- ףַאהנעמַאז ַָאקיוהול רָאטקָאד ,ָאטנַאר
 םלַא טריציטקַארּפ ָאד ,עשרַאװ ןיא טניוװעג ןָא ןרָאיןטנעדוטס ענייז ןופ טָאה סָאװ
 טעניבַאק ןייז טַאהעג ןוא -- טסילַאיצעּפס-ןגיױא סלַא רעטעּפש ,רָאטקָאד רענײמעגלַא

 םעד ףױא טגיל רע) 1917 רָאי ןיא טױט ספָאהנעמַאז ךָאנ .סַאג עקישזד רעד ףױא
 ףָאהנעמַאז .סַאג ףָאהנעמַאז ןפורעגנַא סַאג-עקישזד יד ןעמ טָאה (םלוע תיב רעשנעג
 .קיטַאמַארג-שידיי ַא טסַאפרַאפ ךיוא טָאה
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 יז !ךיז ייב ָאד םיצירפ עצנַאג ןענייז עקנַארק עלַא טעמכ זַא ,טסווורעד ךיז ךיא
 | ,ןגָארטוצ ייז רעטכעוו רעד ףרַאד ץלַא ןוא ,ןטעב יד ןיא ךיז ןגיל

 ןרעמיצ יד ןופ ןטסוה ַא .גנַאל רעייז ןגיוצעגסיוא רימ רַאפ ךיז טָאה טכַאנ יד
 ןעמונעג ךימ ןבָאה תוניער עטכעלש ןוא רעיא עניימ וצ ןגָארטעג ךיז טָאה
 זיא ,רָאדירָאק ןיא ןסעועג סנטסרעמ זיא סָאװ ,רעטכעװ-טכַאנ רעד רָאנ ,ןקינייּפ
 ןבעגעג ןוא טסיירטעג ךימ טָאה רע -- :רימ וצ טדערעג ןוא ןעמוקעגוצ עלייוו עלַא
 יד תמחמ ,רעטנוזעג ַא ןייגטיױורַא יאדווא ךיא לעװ ןענַאדנופ וַא ןעגנונעפָאה עטוג
 ,רימ ףיוא ןבעג גנוטכַא טוג ןלעוו ,ףָאהנעמַאז רָאטקָאד טּפיוהרעביא ןוא ,םיריוטקַאד

 רענייא :םיריוטקָאד ייווצ ןעמוקעגניײרַא ןענייז ,ירפרעדניא רעגיײזַא ןעצ םורַא
 רָאסעּפָארּפ ןעוועג זיא רערעטלע רעד .שטנעמ רעגנוי ַא רעטייווצ רעד ,רערעטלע ןַא

 ןריושעג ַא טיִמ ,רָאה ּפָאק ןעיורג ַא טימ רעכיוה ַא ןעוועג זיא רע .ןָאזנעדיירפ
 רָאה ערעטיש עצרַאװש טימ ,רעקיסקיוװעג-לטימ ַא ,רעגנוי רעד .לדרעב קיציּפש
 ,עקטעּפָאל ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ לדרעב ץרַאװש ַא טימ ,ןטימ ןיא טמעקרַאפ
 ,ףָאהנעמַאז קיוודול ר"ד ןעוועג זיא .זָאנ רעניד ןייז ףיוא ןלירב ענעדלָאג ןוא

 טקוקעג ,סלוּפ םעד טּפַאטעג טָאה ןָאזנעדיײרפ .רימ 'וצ ךיילג ןעמוקעגוצ עדייב ייז

 .רַאפ טשינ בָאהכ עכלעוװ ךַארּפש ַא ףיוא טדערעג ןוא ,ןירַא ןגיוא עניימ ןיא
 ךימ ,טעב ןפױא רימ ןבעל טצעזעגקעװַא ךיז ףָאהנעמַאז טָאה ךָאנרעד .ןענַאטש
 ןוא ,ןּפיר עניימ טּפַאלקעגסױא ,טסורב ןיימ ףיוא עלעקבורט ןייז טימ טרעהעגסיוא

 וצ ןופ טייו זיא שילּפ ןיימ זַא טרעהעג .שיליוּפ ןיא סעּפע רימ ייב טגערפעג
 ,שטייד בלַאה ,שידיי בלַאה ןדער ןעמונעג ןוא ,טלכיימשעג רע טָאה ,שיליוּפ ןייז

 ןענייז ,רָאדירָאק ןיא ןגעלעג ןיב'כ ןוא ,רעקנַארק רעיינ ַא ןעוועג ןיב ךיא

 ןוא ,ךערּפשעג רערעגנעל ַא םיריוטקָאד עדייב ןשיווצ ןעגנַאגעגנָא זיא רעדיוו
 ,.קיור טעב ןיא ןגיל ןסייהעג ןוא ,טעלגעג ךימ ךעלרעטָאפ טָאה ףָאהנעמַאז

 "ףינַאּפ,, יד) רעטסעװש-טּפיוה יד ןעגנַאגעגטימ ךיוא זיא םיריוטקָאד יד טימ
 םיא ,, -- :ריא וצ ןָאטעג גָאז ַא טָאה ףָאהנעמַאז ר"ד ןוא (ןפורעג טרָאד יז ןעמ טָאה
 ."טוג טינ םיא רַאפ ויא ָאד-טָא .רעמיצ ןרעדנוזַאב ַא ןיא ןגײלננײרַא ןזומ ריא טעװ
 טגָאז .ןרעמיצ עקידייל ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ףיוא םיא טרעלק "עינַאּפ,, יד רעבָא

 ןצימש רעמיצ ַא ןופ סױרַא טמענ ..!גנוי ױזַא ךָאד זיא רע, :ריא וצ רעדיוו רע
 רעגנוי ַא יו ךיא ןיב גָאט ןבלעז םעד ךָאנ ןוא ."רעביא ייז טייב ןוא ,שרעדנַא
 .ףָאהנעמַאז ,רד םעד ןגעוו טכַארטעג ןוא ,רעמיצ ןקיטפול ,םענייר ַא ןיא ןגעלעג ץירּפ
 רעבָא ,םירױטקָאד ןעזעג ןיוש יאדווא ךיא בָאה ןבעל רָאי ןצכעז עניימ ןיא לייוו
 ,רעצרעה עטלַאק ןוא רעמינּפ עטערומכעגנָא ,עטלַאק טימ ןעוועג ןענייז ענעי

 ,טגָאזעגנָא רימ ןוא "שינַאּפ, יד ןעמוקעג רימ וצ זיא םורַא געט עכעלטע ןיא
 יז טָאה סטוג ןייק .רָאה עגנַאל עניימ ןרעשּפָא טנייה רימ טעוװ רערעש רעד זַא
 בָאה ךיא .טרעגרערַאפ ץרַאה ןיימ טָאה גנוגערפיוא יד .ןָאטעג טשינ טימרעד רימ
 ףָאהנעמַאז ר"ד ןעוו .ןרעשּפָא ייז טלָאװעג טשינ ןוא ,רָאה עגנַאל עניימ טַאהעג ביל

 ןייז .תמא םעד ןלייצרעד טזומעג םיא ךיא בָאה ,טרעהעגסיוא ךימ ןוא ןעמוקעג זיא
 -קירוצ ךיז ךיג עקַאט ןוא ,ןפָאלעגסױרַא ךיילג זיא רע ,טסנרע ןרָאװעג זיא םינּפ
 ןעמ טעװ רָאה עניימ זַא טרעכיזרַאפ רימ טָאה יז ."עינאּפ, רעד טימ טרעקעג
 .ןרעשּפָא טינ ןיוש
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 ןעוועג זיא סָאװ ,ריּפַאּפ רעסייוו רעד .ןעגנַאגעגיײברַאפ ןענייז ןכָאװ עכעלטע
 ךרוד ,ןבירשרַאפ רעמ ץלַא ןרָאװעג גָאט ןדעי טימ זיא ,טעב ןיימ וצ טעּפעשטעגוצ
 ךָאװ ןיא לָאמ רָאּפ ַא .ןרָאװעג רעסעב טשינ זיא דנַאטשוצ ןיימ .ףָאהנעמַאז ר"ד

 יז ןוא ,םיריױטקָאד עיינ ץלַא טימ ןָאזנעדיירפ רָאסעּפָארּפ רימ וצ ןעמוקעג זיא

 ,סמויליסנָאק טַאהעג רדסכ ךיז ןשיווצ ןבָאה

 "מורַא טעב ןיימ ןבעל ךיז ןבָאה ,ירפרעדניא ןַא ןיא ,ךָאװ רעטכַא רעד ףיוא
 ,גרוריכ רעטמירַאב א ןעוועג זיא ייז טימ ןוא ,םיריױטקָאד עכעלטע טלעטשעג
 טדערעג ןוא ,ּפיר עניימ טּפַאטעג רעגניפ עטַאלג ענייז טימ טָאה רע ;עזָארק ר"ד
 ףָאהנעמַאז ר"ד ןעוו ,גָאט ןרעדנַא ןפיוא .שינײטַאל ןיא םיריוטקָאד עקירעביא יד טימ

 ַא ןיא זַא -- הרושב עטוג יד טגָאזעגנָא רימ רע טָאה ,ןעמוקעגניירַא רימ וצ זיא

 .ײעיצַארעּפָא ןַא ןכַאמ רימ ןעמ טעװ םורָא ךָאװ

 ןיוש ךיז ןעמ טסוװרעד ,טייצ ערעגנעל ַא לָאטיּפש ַא ןיא טגיל ןעמ ןעוו
 סע ןעו רעטסעב רעד זיא עזָארק ר"ד זַא ןענופעגסיוא ךיא בָאה ,רעוו זיא רעוו
 ,שטנעמ רעגנערטש ַא ןוא רעטלַאק ַא רע זיא ױזַא שטָאכ ,סעיצַארעּפָא וצ טמוק

 ןוא ןָאטעגנָא םערַאװ ךימ ןעמ טָאה ,ירּפרעדניא ַא ןיא גָאט ןטמיטשַאב םוצ
 ,סעיצַארעּפָא יד טכַאמ ןעמ וװ ,2 רעמונ גנוליײטּפָא ןיא טריפעגרעבירַא

 זיא רָאטקָאד רעגנוי ַא ןוא ,שיט-עיצַארעּפָא ןפיוא ןגעלעג ןיוש ןיב ךיא ןעוו
 ,עלעּפיז קיכעלייק ַאזַא זָאנ ןיימ ףיוא ןגײלוצפיורַא טיירג רימ ןבעל ןענַאטשעג

 ר"ד רעד רָאנ ,עיצַארעּפָא יד ןכַאמ טייג עזָארק טינ זַא ןעזרעד טשרע ךיא בָאה
 ךיא זַא ,טגָאזעג ןוא ףיוא-ץעז ַא ןָאטעג ךיז ךיא בָאה רענעקָאושרעד ַא ,ןײרליּפש
 ךיא ןוא ...למוט ַא ןרָאװעג זיא ...רערעדנַא ןייק טינ .ןָאט סָאד לָאז עזָארק ר"ד ליוו

 קירוצ ןייג וצ טיירג ,שיט-עיצַארעּפָא ןופ טרַאשעגרעטנורַא לייוורעד ךיז בָאה

 םעד ןפורנײרַא ןלָאז ייז ,ייז ייב ןטעבעג ךיז בָאה ךיא .ןעמוקעג ןיב ךיא ןענַאװ ןופ

 /  ףרירעּפָא ךימ לָאזמ ןזָאל טינ ךיא לעװ םיא ןָא זַא ;ףָאהנעמַאז ר"ד

 ר"ד זיב טרַאװעג בָאה'כ ןוא ,רעמיצ ןטייווצ ַא ןיא טריפעגנײרַא ךימ טָאה'מ
 טרעו עיצַארעּפָא יד זַא טגָאזעגנָא רימ טָאה רע .רימ וצ ןעמוקעג זיא ףָאהנעמַאז
 .שרעדנַא ץעגרע ןעמונרַאפ ךָאו יד זיא עזָארק ר"ד לייוו ,ךָאװ ַא ףיוא טגײלעגּפָא

 קיוודול ר"ד רעשידיי רעקָאטסילַאיב רעד ןעוועג זיא שטנעמ ַאזַא טָא = == --
 ,טביולגעג טָאה רע יװ ,טעװ עכלעוו ,ךַארּפש רעיינ ַא ןופ רעפַאשַאב רעד ,ףָאהנעמַאז
 ,טלעװ רעצנַאג רעד רעביא טייחשטנעמ יד ןרעדירברַאפ

 .(1955 סעלעזדנַא-סָאל ,טנייה ןוא ןטכענ ןופ :ךוב ןופ)
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 גרעבנסייוו .מ .י ןופ געט עטצעל יד

2 

 ןעוועג ןיוש זיא ,קנַארק זיא גרעבנסייוו זַא ,ןרָאװעג ריווועג ןענייז רימ ןע ּפ

 -רָאפ ַא ןיא ןעוועג זיא סָאד .ןעוװעטַאר וצ םיא ידכ ,ןָאט וצ סעּפע טעטש וצ וו

 יקסווָאקיעלימ .רד זדנוא וצ טלָאמעד ןעמוקעג זיא סע ,1928 ץרעמ ןופ גָאטימ

 גרעבנסייוו ווו ,סַאג עיּפילָאװָאנ ףיוא ?אינַאטירב, לעטָאה ןיא (טסינרעטניא רעד)

 ,טניווװעג סנטצעל טָאה
 סָאד זַא ,טגָאזעג יקסווָאקיעלימ .רד טָאה ,טייצ ערעגנעל ַא םיא קידנכוזרעטנוא

 רעד ןיא ,ןעװעטַאר וצ םיא טעּפש זיא סע זַא ,עידַאטס ַאזַא ןיא ןוא זָאלוקרעבוט זיא

 םיא טָאה רָאטקָאד רעקיבלעז רעד ןעוו ,רעירפ םישדח 472 ךֹוע ןַא טימ ןעוו ,טייצ

 טָאה ,(טייצ ערעגנעל ַא טסוהעג קרַאטש ןיוש טָאה גרעבנסייוו) טכַארטַאב .טַאהעג

 ,גונעג זיא סע ןוא טיכנָארב רעקרַאטש ַא זיולב זיא סָאד זַא ,טרעכיזרַאפ .םיא רע

 .ןרעוו טנוזעג טעװ רע ןוא :ןרעכייר סָאד ןפראוו לָאז רע זַא

 ןלעה ןטימ ַא ןיא טקורעגנָא גנולצולּפ ךיז טלָאװ עראמכ ערעווש ;עטסיװ ַא יו

 טיירגעגוצ ןעװעג טשינ ןענייז רימ .העידי יד זדנוא רַאפ ןעוװעג זיא ױזַא ,גָאט

 ןטסקינייװ םוצ ןוא ןרעװ קנַארק זָאלסגנונפָאה יױזַא ןעק גרעבנסייוו זַא ,וצרעד

 -ַאגרָא רעטנוזעג ,רעקיטפערק ןטלעז ןייז .ןטכַארט םעד ןגעוו טנעקעג ןיילא רע טָאה

 ןופ רע טָאה טמַאטשעג ןוא .טייקכעלגעמ ַאזַא ןגעװ ןענַא טזָאלעג טשינ טָאה םזינ

 רָאי 105 טבעלעג טָאה ,ליּפשייב םוצ ,עבָאב ןייז .עילימאפ רעקידנבעל-גנַאל ַא

 ,רָאי 93 וצ עקנילבערט ןיא טיוט ריא ןענופעג טָאה רעטומ ןייז ןוא

 ריאמ קחצי ןופ רעטכָאט ערעגניי יד -- גרעברעבליזי'גרעבנסיױו לרעּפ
 זיב 1918 ןופ עשרַאװ ןיא ,1914 רָאי ןיא ווָאכעלעשז ןיא ןריובעג --- גרעבנסייוו
 זיב ןדעווש ןיא 1948 זיב ,דנַאלשטייד ןיא 1946 זיב ,דנַאלסור ןיא 1945 זיב ,9
 -- ירַאגלַאק ןיא טנױװ ,עדַאנַאק ןיא -- רָאי םעד ןופ .לארשי תנידמ ןיא 4
 א רעטסעווש ערעטלע ריא ,לדנענג טניוװועג ןרָאי עכעלטע רעירפ טָאה סע וװ
 ןוא רעדיל ,ןעגנולייצרעד טביירש לרעפ .טלעוו רעד ןוֿפ קעװַא טייהרעגנוי טרָאד
 ןרָאװעג טרימערפ לארשי ןיא זיא "ןביז יד ןופ ךַאװ יד, גנולייצרעד ריא .ןעייסע
 -נסייו .מ .י -- -- .שיערבעה ףױא טצעזעגרעביא ,םרָאפכוב ןיא ןענישרעד ןוא
 -טפַאשלעזעג רעקיבייא ןוא רעקיאזָארּפ רעשידיי רעסיורג רעד ,(1938-1881) גרעב
 -- עשרַאו ןיא טניוועג ןרָאי עשירעפעש ענייז עלַא טעמכ טָאה ,רַאטב רעכעל
 רעד ןופ רעטנעצ-טלעוו םעד טָא ןיא ןטלַאטשעג עטסקידוועעזנָא יד ןופ ענייא ןעוועג
 ןופ| רוטַארעטיל יא זיא געט עטצעל ענייז ןופ גנובײרשַאב יד .רוטַארעטיל רעשידיי
 | .םנעמוקָאד רעשיטנעטיוא יא ןוא טעטילַאווק
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 גָאט ןצנַאג ַא ךיא בָאה ,טלַאה סע יװ ,ןעגנַאגרעד ןיב ךיא ןעוו ,גָאט םענעי

 ןיא רָאנ ,טרַאװנגעק ןייז ןיא טשינ ,ךיז טייטשרַאפ .טנייועג טכַאנ רעד ןיא ויב
 "רַאפ טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה סע וו ,רעמיצטסַאג םעניא .לעטָאה ןופ רָאדירָאק
 ,דניירפ עטנעָאנ ענייז עטגָאװ

 ,סיוארָאפ טקורעג לענש ךיז טָאה יז ,אברדא .טזָאלעגכָאנ טשינ טָאה קנערק יד

 ,טעב ןיא טגײלעגקעװַא ןיוש ךיז רע טָאה םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 גרעבנסייוו זַא ,קידנרעהרעד .שזדָאל ןופ דניירפ ענייז ןעמוק טּפָא ןגעלפ טע

 רעװעשרַאװ יד .עירָאטַאנַאס ַא ןיא ןייג וצ ןטארעג םיא ייז ןבָאה ,קנַארק ױזַא זיא
 -ַאנַאס רעד ןופ רָאטקָאד:טּפױה םעד טימ טדערעגּפָא טָאהעג ןיוש ןבָאה דניירפ
 -ַאב ַא ןגירק טעװ רע .ןיהַא ןעמוק לָאז רע זַא ,קצַאװטָא ןיא ?ַאפרַאמ,, עירָאט
 .עקידנדייל-ןעגנול ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא ןייז וצ טשינ ידכ,רעמיצ רעדנוז

 -ַאנַאס ַא טסייה סע סָאװ ,טסווועג טָאה רע טוג יוװ .ןֿפלָאהעג טשינ טָאה'ס רָאנ
 ,"טריפ לרוג רעד יוװ,, עלעוװָאנ ןייז ןופ ןעז ןעמ ןעק ,עקידנדייל-ןעגנול רַאפ עירָאט
 יװ ,ךַא .ןרָאװעג קנַארק ןײלַא זיא רע רעדייא ךָאנ ,קירוצ טייצ ַא טימ ןבירשעג
 םוצ עטּפשמרַאפ יד ןופ לּפמעטש ןעמַאזױרג םעד םוטעמוא טרָאד טעז ןעמ טלוב

 ,ןברַאטש ךיא לעװ (עירָאטַאנַאס רעד ןיא) טרָאד , :טגָאזעג טָאה רע ןוא ,טיוט

 ןיא זַא ,קידנגָאז ,טלָאװעג טשינ רע טָאה קצָאװטָא ןיא ןעניוװ טַאוװירּפ ךיוא

 ךיא,, .רעמייב יד ןופ טייקטכידעג רעד בילוצ עקידנעייטש ַא טפול יד זיא קצָאװטָא

 רעד ווו ;ןטייב ךיז לָאז טפול יד וװ ,טרָא ןַא ןיא ןייז --- טגָאזעג רע טָאה --- ףרַאד

 ,"טפול םָארטש ןשירפ ַא ןעגנערבוצ ןוא ןשימרעביא לָאמ עלַא יז לָאז טניוו
 קיגנעהּפָאמוא ,טסלָאמַאד טרידיצעד טשינ ךיוא סָאד ןיוש טָאה ,טגָאזעג יו ,רָאנ

 ,רעטכעלש ַא רעדָא רעטוג ַא ןעוועג זיא לַאװסיױא רעד יצ ,ןופרעדז

 -נרעב קחצי ןוא יקסנידנָאל .י .ש ןעמוקניירַא טּפָא רעייז ןגעלפ ןטנװָא יד ןיא
 זדנוא יב ןערעה טסלָאמַאד ןעמ טגעלפ ןסעומש עטנַאסערעטניא טסכעה .ןייטש
 ןשידיי םעד ןבָאה עכלעוו ,םיאיבנ ערעזדנוא ןגעוו ןדייר טפָא טגעלפ יקסנידנָאל

 םוצ געוו םענייש ןוא ןקידרשוי ,ןיקטכיד ַא ןזיוועגנָא ,ןזייב רעדָא ןטוג טימ ,קלָאפ
 ךיוא טגעלפ סע ..ןתמא ערעייז בילוצ טרעניײטשרַאפ ייז טָאה קלָאפ סָאד ןוא ןבעל

 טינ טָאה רע, :טגָאזעג טָאה גרעבנסייוו ןוא ,ןסעטַארקָאס ןגעוו טפָא ןרעו טדערעג
 טײרגעגוצ םיא ןבָאה םידימלת ענייז שטָאכ ,הסיפת רעד ןופ ןפױלטנַא טנעקעג
 ַאזַא .ריא ןופ ןריפסורַא םיא ןעמוקעג ןענייז ןוא ןפולטנַא סָאד טכעלגעמרעד ןוא
 -סיוא רעסעב טָאה רע ןוא קלָאפ ןייז ןופ שזיטסערּפ רעד זיא סעטַארקָאס יוװ רענייא

 -טנַא רעדייא ,טגיילעגרָאפ םיא טָאה ןעמ ןכלעוו ,םס םעד ןקנירטוצסיוא ןבילקעג

 -עג טדערעג ךיוא זיא סע ."ןעלדנַאה טנעקעג טשינ שרעדנַא טָאה סעטַארקָאס ,ןפיול

 טכיל סיוא ןלַארטש רעטסייג ערעייז סָאװ ,ןטלַאטשעג ענעטלעז ערעדנַא ןגעוו ןרָאװ
 -לעזעג ןוא טעטילַאודיװידניא ןופ םעלבָארּפ עקיבייא סָאד ךיוא .תורוד עלַא ךרוד

 יי ,ןרָאװעג טריטוקסיד קרַאטש זיא טּפַאש

 עכיוה ליפיוו קידנזייוורעד ,םיליהת לטיּפַאק ַא ןגָאז טפָא ךיוא טגעלפ יקסנידנָאל
 קידנעײטשרַאפ טינ םיליהת ןגָאז ןשטנעמ בור סָאד ןוא .ןַארַאפ זיא טרָאד עיזעָאּפ
 ,דניק ןיילק ַא יו ,לַאטנעמיטנעס ןרעו רע טגעלפ ייברעד .טייקנייש יד וליפַא

 ןוא ןעמעלבָארּפ ענעדישרַאּפ ןגעוו ןדייר גרעבנסייו טגעלפ לָאמ טייווצ ַא
 ןגעוו זיא גנוניימ ןייז סָאװ ,סעגַארפ ןלעטש םיא טגעלפ ןייטשנרעב רעדָא ןשטנעמ
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 "נסייוו זַא ,ױזַא סרעפטנע יד ןריטָאנ טגעלפ ןייטשנרעב קחצי .םענעי רעדָא םעד

 | ןקרעמַאב טשינ סָאד לָאז גרעב

 ןוא עסערּפ רעד ןיא ןקורד ןביוחעגנָא ךיז ןייטשנרעב טָאה טייצ רענעי וצ

 ,"טנייה, ןיא רעדָא ?טנעמָאמ, ןיא ןעלקיטרַא ענייז ןעז ןעמ טגעלפ טפָא רעייז

 ןעועג ןגרעבנסייו ןענייז עכלעו ,םיכרד יד ןיא ןייג ןביהעגנָא רע טָאה ללכב

 ;טגָאזעג לָאמ ןייא גרעבנסייוו םיא טָאה ףיורעד .רעדיוורעד

 ,בנג רעטוג ַא ןרעוו שטָאכ ריא טלָאז ,בנג ַא ןרעוו טייג ריא זַא ,ןייטשגרעב,

 ".,ןגיוא יד רעביא לטיה סָאד ןשטַאפּפָארַא לָאמ עלַא ךייא ןעמ טעוו טשינ ביוא

 ןטקודָארּפ עטפיוקעגנייא טימ סָאג ןופ ןעמוקעג לָאמַא זיא יורפ סגרעכנסייוו

 "םענעגושמ ,, ַא ייב סעּפע למעז טפיוקעג טָאה יז זַא ,רעטכעלעג ַא טימ טלייצרעד ןוא

 ןוא ןעיושעג ןוא למעז שיוק ַא טימ סַאג טלימ ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעקעב

 ןבָאה טייצ רענעי וצ ?ףשָארג 10 רַאפ למעז 5 ,ןֶא ךייא טסערפ ,טָאג, :ןטלָאשעג

 ,ןשָארג 10 טסָאקעג למעז 3

 ,רעקעב םענופ ןכַאל ןוא ןלייצרעד ריא טרעהעגסיוא טָאה גרעבנסייוו ןעוו

 "עי ךָאנ קידנכַאמ עזיוּפ ַא ,רעטרעוו ענעגיוצעצ טימ יז ןגערפ ןביוהעגנָא רע טָאה

 וד ןוא ,ושטילייב,, :זייב רעייז זיא רע זַא ,ןמיס ַא ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,בליז רעד

 ןעו זַא ,טשינ ןעד וטטייטשרַאפ !?ןשיָארג 10 רַאפ למ---עז 5 ןעמונעג ךיוא טסָאה

 רעד וצ טקירדעגוצ טוג ןיוש רע זיא ,הרוחס ןייז קידנפיוקרַאפ ןיוש טלעש רענייא

 ,למעז 2 רעקעב םעד ןבעגקירוצ ןוא סַאג עלימ ףיוא ןײגניהַא ןיוש טסלָאז ?טנַאװ

 ,75 ןייק טשינ ןוא ןשָארג 10 רַאפ למעז 3 טפיוקעג ןבָאה טסלָאז וד זַא ױזַא

 ,דיישרעטנוא םעד ןלָאצוצ רעדָא ןבעגקירוצ ןוא ןייגקירוצ טזומעג טָאה יז

 ןיימ, עמעָאּפ ענעבירשעגנָא שירפ ןייז יצ ,ןגערפ טקישעג טָאה רערעל לאיחי

 ,ענייז ןכַאז עקידרעירפ יד םגה ,"ָאי, טגָאזעג טָאה רע .ןגרעבנסייוו טלעפעג "םייה

 -רעד רעטעּפש טָאה חילׂש רעד .רעסעב ךָאנ ןענייז ,"ןעגנַאזעג-םיליהת,, יד יו

 ןייז טלעפעג ןגרעבנסייוו סָאװ ,טימרעד ךעלקילג רָאג ןעוועג זיא רערעל זַא ,טלייצ

 גרעבנסייוו יצ ,קידנסיוו טשינ ,ןעמוק וצ טלקַאװעג ךיז רערעל טָאה ןיילַא ,עמעָאּפ

 ןעמעוו -- ,רערעל ךיוא לייוו ,זגורב ַא ןעוועג .ייז ןשיווצ זיא ,טסוװַאב יו .סע ליוו

 עלַא טעמכ יװ ,רעטעּפש זיא --- רוטַארעטיל רעד ןיא טריפעגניירַא טָאה גרעבנסייוו

 ןופ .הסנרּפ ןבָאה טנָאקעג טָאה ןעמ וװ ,טרָאד םיא ןופ קעװַא ,םידימלת ענייז
 : ,ןביירש

 ןופ טעברַא יד ןסירעגרעביא טשינ ןייז קנַארק ןייז תעב טָאה גרעבנסייוו

 ןיא, דנַאב ןט2 םעד ךָאנ .ןטַײרּפשרַאפ ייז ןוא זייווכעלסיב קרעוװ ענייז ןבעגסיױרַא

 טיירגעג רע טָאה ,ןענישרעד גנַאל טשינ ןעוועג זיא סָאװ ,"טייקיבייא רעפיט רעד

 -ייצרעד , .נ .א טעברַאעגרעביא ,ןעגנולייצרעד עטלַא ךוב ַא ןוא ןטעלפמַאּפ ךוב ַא

 ,דניירפ רעװעשרַאװ ענַייז ךרוד ןבעגעגסױרַא ,"ןפַאש דָאירעּפ ןטשרע ןיימ ןופ ןעגנול

 .נ .א תועט ַא ךרוד סױרַא זיא ךוב סָאד .םישולש ענייז וצ ןענישרעד ןיוש זיא סָאװ

 ,"ןביירש דָאירעּפ ןטשרע ןיימ ןופ ןעגנולייצרעד,,

 ןוא עטנַאקַאב ,דניירפ ןשיװוצ ןרָאי עטצעל יד רע טָאה רעכיב יד טײרּפשרַאפ
 "נייא .שיפלאוו ןיליירפ ,ןיוַאטערקעס ןייז ךרוד עטנַאקַאב ןופ סעיצַאדנעמָאקער טיול
 | , ןיטנעסַאקניא ןַא טגעלפ רעכיב יד רַאפ דלעג סָאד ןריטַאק



 208 גרעברעבליז-גרעבנסײװ לרעּפ

 ןברַאטש לָאמַא טעװ רע זַא ,קנַאדעג רעד ןעוועג דמערפ רָאג םיא זיא ללכב
 ךיז טָאה רע ןוא .קנַארק טסנרע ױזַא ןעוועג זיא רע סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ

 ,"טייקיבייא רעפיט רעד ןיא, קרעוװ קידנעב-10 ןייז ןטעברַאַאב וצ ןבילקעג ךָאנ
 עטשרע יד לייוו ,טּפירקסונַאמ ןיא ןעוועג ךָאנ ןענייז סָאװ ,רעדנעב 8 יד .ה .ד
 ךָאנ טָאה רע .ןבעגעגסױרַא ןעוועג ןיוש ןענייז קרעװ ןקיזָאד םעד ןופ רעדנעב 2
 ןייז ךיוא ןוא "רתסא, עמעָאּפ עטכעלטנפערַאפ טשינ ןייז ןטעברַארעביא טלָאװעג
 טָאה רע רָאנ ,ןענישרעד גנַאל ןעוועג ןיוש זיא עכלעוו ,"הוואת ןוא האנק,, עמַארד

 ַא גקרעװ שירפ ַא ןביירש ןיא ןטלַאהעג ךיוא טָאה רע .ןריזינרעדָאמ טלָאװעג יז
 עסַאמ ַא טַאהעג ךָאנ טָאה רע ,טרָאװ ןייא טימ .ווירב ןופ םערָאפ רעד ןיא ןַאמָאר
 ,טפנוקוצ רעד ףיוא רענעלּפ

 טעברַא ןַא ןבירשעג ךיוא רע טָאה ָאװָאנָאיגעל ןייק ןרָאפסױרַא ןייז רַאפ ץרוק
 ךיז טָאה סע .ןשינעעשעג עשירַארעטיל עטצעל יד טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ

 םשור ַא טכַאמעג טייצ רענעי וצ טָאה סָאװ ,רעקיַאזָארּפ ןסיוועג ַא ןיא טלדנַאהעג
 זיא סָאד , ,טגָאזעג רעבָא טָאה גרעבנסייוו .טלעוו רעשירַארעטיל רעשידיי רעד ןיא
 ,?ןשָארג ַא רַאפ לטנעלַאט ַא

 לייו ,טריטקיד רָאנ ןבירשעג טשינ ןײלַא רע טָאה טעברַא עקיזָאד יד

 ןעמוק טגעלפ סע .טייצ רענעי וצ טגנעוטשעגנָא ליפוצ ןיוש םיא טלָאװ ןביירש

 רעסיועג ַא ,?טניָאשזד, ןיא טעברַאעג טָאה סָאװ ,ןַאמרעגנוי ַא גָאט ןדעי םיא וצ
 ,גנוזייוונָא סגרעבנסייוו טול ןבירשעג ןבָאה עכלעוו ,ליװרַאמ ךיוא ןוא שיפ

 ,רעקיאזָארּפ ַא יװ טפנוקוצ ַא טגָאזעגרָאפ רע טָאה ןשזַאילָאמס
 ,יקצינדַאילעשט דניירפ ענייז ןעגניד ןרָאפעג ןענייז ָאװַאנָאיגעל ןיא גנוניווװ יד

 ןרָאפ ןרַאפ .ןרָאפעגסױרַא דלַאב זיא גרעבנסייוו .ךיא ךיוא ןוא לעבאסדלָאג ,ךילרע
 שפיה ַא ןופ ןענַאטשַאב ןענייז סָאװ ,ןטּפירקסונַאמ יד טקַאּפעגנײא ןיילַא רע טָאה
 ,("טייקיבייא רעפיט רעד ןיא/) רעכיב ענעדנובעגנייא יד ךיוא ןוא לקעּפ רעווש ןוא

 רָאנ ןוא לעטָאה ןופ תיבה לעב םייב טרָא ןַא ןעמענ ןסייהעג רע טָאה ייז ףיוא

 ןרָאפעג טלָאמעד ןיב ךיא ,ךיז טימ ןעמונעגטימ רע טָאה ןטּפירקסונַאמ לקעּפ סָאד
 | ,ןייטש .ב .מ םיא טָאה טײלגַאנסױרַא .םיא טימ

 ןרָאװעג זיא רע .טקריוװעג טוג טייצ עטשרע יד םיא ףיוא טָאה ָאװָאנָאיגעל
 רעד ףיא ןסעזעג רעדָא ןעגנַאגעגמורַא געט עטשרע יד וליפא זיא ןוא רעשירפ
 טײלעגקעװַא ךיז רע טָאה דלַאב .טרעױדעג גנַאל טשינ טָאה סָאד רָאנ .עדנַארעװ

 ,טעב ןיא טסעפ

 -ַאב ךיא בָאה ,עשרַאװ ןופ ןרָאפ וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,ןגרָאמירפ ןייא
 ,טלייצרעד דלַאב רימ טָאה רע .ןדירפוצ ןוא טמיטשעג טוג רעייז זיא רע זַא ,טקרעמ
 טייו טשינ ָאד לייוו ,לדיפ ַא ןוא עינָאמרַאה ַא טליּפשעג טָאה טכַאנ עצנַאג ַא זַא

 רעייז טָאה רע .הנותח ַא ןעמוקעגרָאפ סרעניווונייא-םירעיוּפ יד ןופ םענייא ייב זיא
 | ,קיזומ עשיפרָאד טַָאהעג ביל

 -רעמוז ַא,, שזַאזייּפ ןייז םיא ןענעיילרָאפ ןסייהעג ךימ רע טָאה גָאטימכָאנ םענעי
 -עגרעסיוא יד יאדווא קידנליפ טשינ ,טייקדימ ַא טימ טנעיילעג בָאה ךיא ."ןגער
 ןטימ ןיא רעבירעד ךימ טָאה רע .גנובײרשַאב-רוטַאנ רענעי ןופ טייקנייש עכעלנייוו
 טלעװ רעד ןיא סעּפע ךיז טרעה סָאװ/ :ןָאטעג גערפ ַא רענעדירפוצמוא ןַא ןענעייל
 י ,,י"?ףָאלש ןופ
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 ףיא .םזינַאגרָא ןייז ןסערפעג קנערק יד טָאה ַאּפמעט ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןיא
 ןעז טשינ ןכָאװ 6 ךָאנ קָאטסילַאיב ןופ ןעמוקעגקירוצ טַאהעג ןיב'כ ןעוו ,קנעדעג
 (קָאטסילַאיב ןיא ךיא ןוא ענליוו ןיא רעכיב יד ןטײרּפשרַאפ ןרָאפעג זיא יורפ ןייז) םיא
 ,טנעקרעד םיוק םיא ךיא בָאה

 ַא ,לדנענג רעטסעװש ןיימ בוטש ןופ ןײגסױרַא טלַאמַאד ןפָארטעג בָאה ךיא
 -יא טגערעגפיוא ךעלקערש סעּפע טַאהעג ךיז טָאה גרעבנסייוו לייוו ,עטרעטיברַאפ

 טנוב ןופ קורדסיוא ןַא םיא ייב ןעוועג זיא ךיז ןגערפיוא סָאד ,טייקיניילק ַא רעב

 םעד טימ בוטש ןיא ןירַא ןיב ךיא .טײקנַארק רעד ןגעק טײקיזָאלטכַאמ ןייז ןגעק
  םיא בָאה ךיא יװ רָאנ ,ךיז ןגערפיוא ןייז רַאפ םיא ףיוא ךיז ןרעזייבוצנָא קנַאדעג
 .ןעגנערבסיורַא טנעקעג טינ טרָאװ ןייק ךיא בָאה ,ןעזרעד

 -וצ ןקיזָאד םעד ייב וליפא טגָאמרַאפ טָאה רע חוכ ליפיוו ,קידריווקרעמ ןוא

 רעד ןיא ןײלַא רענייא ןניילב טלָאװעג רע טָאה קידנעייז קנַארק ױזַא -- .דנַאטש

 םייהַא ןֹרָאפ טנװָא ןיא ןסייהעג רע טָאה ךימ ןוא ןעלדנענג .טכַאנ ייב ףיוא הריד

 ,ןגָאז םיא ןגעלפ רימ זַא .גָאט ןצנַאג ַא ףיוא ןעמוק ירפ רעד ןיא ןוא עשרַאװ ןייק

 -גגָאז ,טלָאװעג טשינ ךיוא סָאד רע טָאה ,טכַאנייב ףיוא ריט יד ןסילשרַאפ לָאז רע
 - ,ריט ַא ןפָא זיא סע ווו ,ןטרָאד ןײגניײרַא טשינ לָאמ ןייק טעוװ בנג ַא :קיד

 ,וָאנַאיָארט ,שזאילָאמס ,יקסנידנָאל םיא וצ ןעמוק טפָא טלָאמעד ןגעלפ סע
 ,דֿנַא ןוא ןַאמדירפ ,ץַאמיוב --- שזדָאל ןופ ;ןאד ,רעלימ

 ;שיט ןריפ ןלָאז רימ זַא ,ןגָאימורַא טושפ גרעבנסייוו טגעלפ ךימ ןוא ןעלדנענג =
 ,קידנעייז טנוזעג ןרָאי ענייז עלַא ןייז גהונ ךיז טגעלפ 'רע יװ ,טסעג יד ןייז דבכמ
 .וצרעד טימעג סָאד טָאהעג ןבָאה סרעכוזַאב יד טשינ ,רימ טשינ זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ

 טזומעג טָאה ןעמ ןוא ןגלָאפ טזומעג םיא טָאה ןעמ .ןפלעה טשינרָאג טגעלפ סע רָאנ
 ,ןסע טנעקעג טשינ תמאב טָאה ןעמ וליפא ןעוו ,ןסע

 ,קידריווקרעמ .ןסעומש םייב ןגיובעגוצ טנעָאנ רָאג םיא טימ ןציז טגעלפ ץַאמיוב
 ןקעטשוצנָא ךיז טָאהעג ארומ ןייק טשינ טָאה רע יו

 ַא טימ ןוא ןטכורפ עטסנעש יד ןעגנערב לָאמ עלַא םיא טגעלפ יקסנידנָאל

 עצנַאג ַא ןעגנערב םיא רע טגעלפ .ב .צ סעקוװַאקסורט .טייקטיירב רעשיטָאטשסױרג
 ןלעפעג רעייז זיא סָאד .עשרַאװ ןיא ןטפעשעגטכורפ עטסנעש יד ןופ ןוא עקניבול

 טגעלפ רע) ןופרעד ןייז םעוט סָאװ ּפַאנק טגעלפ רע שטָאכ ,ןגרעבנסייוו ןרָאװעג
 רעטיירב רעד ןלעפעג ןעוועג רעבָא םיא זיא סע .(ןסע ךַאװש רעייז טלָאמַאד ןיוש
 ,טסעשז

 רעד ןגעוו לעבָאסדלָאג ןוא יקצינדַאילעשט ,ךילרע ךענעה טימ סעומש ַא ןיא

 רע ןעוו זַא ,טגָאזעג גרעבנסייוו טָאה ,ריא ןיא ףמַאק ןייז ןוא רוטַארעטיל רעשידיי
 ןוא ןייטשלעקניפ ָאעל ןטעברַאפ טעװ ןוא לַאב ַא ןכַאמ רע טעװ ,ןרעװ טנוזעג טעוו

 ,לחומ וךיוא רע זיא ייז זַא ,ןגָאז ייז ןוא עלרעפ ע שוהי

 רעדיל ךוב .סנטצעל םעד וצ המדקה ןייז טריטקיד רע טָאה ןיקסנידנָאל ,י
 ."זירַאּפ = .נ .א

 וצ ןיוש זיא גרעבנסייו ,לטרַאק ַא ןעמוקַאב טלָאמַאד רע טָאה ןָאד .ש ןופ
 ןצעז וצ ךיז ידכ ,טעב ןופ ןעגנַאגעגּפָארַא זיא רע .ךַאװש רָאג ןעוועג טייצ רענעי
 ןופ ןצנַאג ןיא טרעטיצעג ףוג ןייז טָאה קידנציז ,לוטשנעלנָא ןַא ףיוא לסיב ַא
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 טעו רע ןעוו ,טסברַאה ןיא זַא ,ןרעפטנע ןסייהעג רע טָאה ןענָאד .רָאנ .טײקכַאװש

 ,לַאנרושז ַא ןבעגסױרַא ןבייהנָא רע טעו ,ןרעוו טנוזעג

 זיא סע .ןגעוורעד ןטכַארט וליפא ןוא ןברַאטש גרעבנסייוו טָאה טלָאװעג טשינ
 ןעמַאזוצ טניווװעג טָאה יז .ווָאכעלעשז ןופ רעטסעווש ןייז םיא וצ ןעמוקעג לָאמַא
 רע טעוװ ,ןרעװ טנוזעג טעװ רע ןעוו זַא ,טגָאזעג ריא טָאה רע .רעטומ רעד טימ
 -ַאב ַא ןבָאה לָאז יז זַא ,יֹוזַא רעטומ יד ןענעדרָאנײא ןוא לטעטש ןיא ןעמוקּפָארַא

 | ,רעטלע עמעווק

 ףָאטעג גָאז א קירעירט סעּפע טָאה ,דמעמ ןייז קידנקוקנָא ,רעטסעווש יד
 .."ןרעװ טנוזעג טסלָאז וד ,ןפלעה רָאנ ריד לָאז טָאג יאוולה,

 רעד טימ ריא ףיוא ןבעגעג יירשעג ַא רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה רע יוװ
 | "! וד ָאװטסדוקסַאּפ,, :החיצר רעטסעדג

 זיא טױט רעד, .ןעוועג םיא ייב זיא ןבעל םוצ גנַארד :רערעיוהעגמוא ַאזַא

 ןיא קורדסיוא םוצ טלוב ךיוא טמוק סָאד סָאװ ,ןגָאז לָאמ עלַא רע טגעלפ ,"סואימ

 ןטלַאהרעד וצ טרעהעג !םיא ייב טָאה הווצמ רעטסערג רעד וצ ןוא .ןעגנופַאש ענייז

 | .וליפא שינעטעשַאב ןטסדנימ םעד ןופ ןייז סָאד לָאז ,ןבעל סמענעי

 ךיז טָאה עלעגייפירעמוז ַא יװ ,קידנגיל טעב ןיא ,טקרעמַאב לָאמנייא טָאה רע

 רעד ןיא רעטצנעפ ןופ ענירטיוו רעד ןָא עלעגילפ רעדָא לסיפ ַא טימ טעּפעשטרַאפ
 טרעטַאלפעג ןוא ױזַא ןרעטַאמ טייצ ערעגנעל ַא טזומעג ןיוש ךיז טָאה'ס .ךייה עמַאס
 "טג טשינ רעבָא זיא סע ,.רעטצנעפ םענופ ןסיירּפָא ךיז קידנלעוו ךעלעגילפ יד טימ

 גרעבנסייוו יו .תוחוכ יד ןופ ןעגנַאגעגסױא סע טלָאװ ףוס לכ ףוס ןוא חוכב ןעוו

 טשרַאב יד דניוושעג ןעמענ לָאז יז ,ןעלדנענג טגָאזעג רע טָאה ,ןעזרעד סָאד טָאה
 רעד טימ ןכַאמ סע לָאז יז זַא ,ריא רע טָאה טגָאזעגנָא ןוא .ןעּפעשטּפָא סע ןוא
 ,טײקטיהעגּפָא רעטסערג

 ןציױּפָא טגעלפ רע .ןסיצרַאנ עסייוו ןעגנערב לָאמ עלַא םיא טגעלפ ווָאנַאיָארט

 ןכרוד קיטעמוא קידנקוקסױרַא ,ןגייווש ןוא טעב סגרעבנסייוו ןגעקטנַא גנַאל ןהעש
 .רעטצנעפ

 רימ טגָאז ןגייווש רעייא -- טגָאזעג לָאמ ןייא םיא רע טָאה -- ,ווָאנַאיַארט,, --
 ,,."ןדייר סנרעדנַא ןַא יו רעמ

 ןבעלרעביא עליטש טָאד רעמ טקריוועג לָאמ עלַא ןגרעבנסייוו ףיוא טָאה ללכב

 ,עקישער סָאד יוװ ,ןכַאז
 ןעמוקעג ןענייז ,טיוט סגרעבנסייוו רַאפ ןכָאװ 2 ןיוש ןעוועג זיא סָאד ,לָאמ ןייא

 -עג ךיז ןבָאה ייוצ עטצעל יד .לעבָאסדלָאג ןוא ךילרע ,יקצינדַאילעשט םיא וצ
 יקצינדַאילעשט .ךעלנייוועג יוװ ,טגערפעג ,טדערעג .ה .ד ,קישער לסיב ַא ןטלַאה
 טליפעג רעסעג טלָאמַאד ךיז טָאה גרעבנסייו .ליטש ןצנַאגניא ןסעזעג זיא רעבָא
 ןוא ןלַאפעג זיא רוטַארעּפמעט יד ,(טיוט ןְרַאַפ ןופ טייקרעסעב יד ןעוועג זיא סָאד)
 טימ ךיילגוצ גנונעפָאה עסיורג ַא ןוא ,טרעסעברַאפ םיא .ייב ךיז טָאה טיטעּפַא רעד
 טָאה ,ןירַא םיא ןיא זיא ,טנוזעג ןיוש רע טרעוװ טָא זַא ,טייקרעכיז רעטסערג רעד
 טלָאוװ'כ --- טדערעג ןוא סָאריּפַאּפ ַא טרעכייררַאפ ,טעב ןפיוא טצעזעגפיוא ךיז רע
 ,טנוזעג ןיוש רע טרעוו טציא זַא --- ײרעמירַאב ַא טימ טגָאזעג

 ןגיושעג ןוא םיִא ףיוא טקוקעג טָאה יקצינדַאילעשט
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 ,ױזַא ריא טגייוש סָאװ, :טגערפעג םיא גרעבנסייוו טָאה םורַא טונימ ַא ןיא
 רע יװ .,לוק םעד ןיא ןעוועג זיא טייקכייוו עקידנריר ַאזַא ןוא ??יקצינדַאילעשט

 | ,.,ןטסיירט ןלעוװ ןיקצינדַאילעשט רָאג טלָאװ
 רעטצעל רעד ןעמוקעג זיא סע ןוא ןטלַאהעגנָא גנַאל טשינ טָאה גנורעסעב יד

 ,טײקיזָאלטכַאמ ,רוטַארעּפמעט עקירעדינ :ּפַאטע

 רימ רע טָאה ,טסוגיוא ןט12 םעד ,קיטיירפ ןעוועג זיא סָאד ,גָאט ןטצעל םעד
 ןפרַאד רע טעװ טכַאנ ייב לייוו ,ןפָאלש גָאט ייב ןגיילוצ ךיז לָאז ךיא וַא ,טגָאזעג

 ,ןייז ףיוא לָאז'כ זַא
 ,ןפורעגניירַא עטַאט רעד ךימ טָאה ,רעגייז ַא 11 םורָא ןעוועג זיא סָאד ,טכַאנייב

 ןסייהעג ךיז טָאה רע .טנעקעג טשינ ןיוש טָאה ןוא ןצעזפיוא טלָאװעג ךיז טָאה רע
 -עג ןיא ןעגנולשעג ענדָאמ סעּפע רע טָאה זעק ןסייוו ןוא ךעלכיקרעייא .ןסע ןבעג

 ןבעגעג םיא ךיא בָאה ךָאנרעד .סָאד ףרַאד רע סָאװ וצ ןיילַא קידנסיוו טשינ ,לייא

 :טגָאעג רע טָאה סע קידנכוזרַאפ .שיט ןפיוא טיײרגעגנָא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,יילק

 עלייוו ַא ןיא ."ןסע טשינ ייז ןעק ךיא רָאנ ,טוג רעייז עלַא ןענייז סנסע יד.

 :טגָאזעג רע טָאה םורַא

 =- "שיט ןפיוא ןייז לָאז ןעקנירט ןוא ןסע -- !קידייל ױזַא שיט רעד זיא סָאװ,
 | | :ךימ טגערפעג ןוא

  "ףטלעװ יד סיוא רימ וטסקידייל סָאװ;

 ,ןײלַא ךיא רָאנ ,ןעוועג טשינ ייברעד זיא רענייק

 טָאה ןעמולב יד .,ןלָאידַאלג עזָאר .ןעמולב עכעלטע ןענַאטשעג ןענעז שיט ןפיוא
 ברַאפ רעזָאר רעײז טימ טקיצטנַא לָאמ עלַא ךיז טָאה רע .טַאהעג ביל רעייז רע

 ענלעצנייא עכעלטע רָאנ ןלעפעג טשינ םיא ןיא טעקוב ַא .רענעט עכעלטע ןיא
 .שיט ןפיוא ןעמולב

 ךיא בָאה וצד רעטעּפש ,טעב ןפיוא ןפרָאװעגרעדינַא זָאלטכַאמ ךיז רע טָאה דלַאב
 ןוא טכָאקעג סעּפע ךיז טלָאװ סע יװ ,זדלַאה ןיא םיא ייב שיורעג א טרעהעג סעּפע

 "רַאפ טשינ בָאה ךיא רָאנ ,חסיסג ןעוועג ןיוש סָאד זיא ןתמא רעד ןיא .טלזעלבעג

 -- סָאד ןוא טסוג ַא ייב ןייז וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא לָאמ עטשרע סָאד .,ןענַאטש
 ,ןטַאט םענעגייא ןיימ ייב

 ;ןעוועג ןענייז רעטרעוו עטצעל ענייז

 "?ןשטנעמ יד טגָאזעג תמא ליפ וצ ךיא בָאה יצ ;

 טנײשַאב רע טָאה ,טקעװעג ךיז טָאה לַארטשנענוז רעטשרע רעד ןעוו ,גָאטרַאפ
 ,גרעבנסייוו ריאמ קחצי ןופ רעּפרעק םענערָאװעג טלַאק ןיוש םעד

 1961 ,קרָאי וינ ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ,
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 0 ראט ירא יט, י"ט יע יע ט"ו

 ןיישנָאז השמ

 "ךעלעדיי תבש-טוג;
2( 

 ,ֿפָארַא ץעג !ָאד זיא םילוח-יקיזחמ הרבח יד !תבש טוג ,ךעלעדיי ,תבש טו

 ,רעלענש .רעקוצ ,שיילפ ,שיפ ,טיורב ,תולח :ּפָארַא ץפרַאװ ,ּפָארַא ץגנערב נ

 רע .ףייה ערעדנַא ןיא ןייג ףרַאד'מ !טַאצ ַאק ָאטשינ !ךעלעדיי ,רעלענש 1

 עקנַארק יד ,ךעלעדיי ,ץעג ,ץעג .ןייגפױרַא רימ'לעוו ,ןעגנערבּפָארַא טשינ ןעק'ס

 ,ץלַאמש ,רעטוּפ :ּפָארַא ץעג ,ףיוא טשינ ץטלַאה ,ךעלעדיי ,רעכיג ,רעכיג !ןטרַאוװ

 ןפרַאד ייֵז ,ןײרַא ליומ ןיא סטוג סעּפע ןפרַאד עקנַארק יד .לּפע ,ןצנַארעמָאּפ ,רעייא

 | ."!רעצרעה יד ןענעלרעטנוא ךיז

 טליּפשעגסיוא - -- עשרַאװ ןשידיי ןופ ףייה עשידיי יד ןיא קיזומ-תבש .,קיזומ
 -רַאפ .ןדיי עטהגאדרַאפ ,עטּכיילבעגסיױא ,עטעװערָאהעגסיױא ,ןדיי ענשַאּפערָאה ךרוד

 ,טורעג טשינ תבש  ייז ןבָאה ,הסנרּפ ךָאנ ךָאװ עצנַאג ַא ךיז ןגָאי ןופ עטכשוח

 ןשיוק עקיזיר טימ ךיז טּפעלשעג רָאנ ,רענייב יד ןכיילגסיוא ךיז טגײלעגקעװַא טשינ

 עקנַארק עמערָא רַאפ ןטקודָארּפ ןעמענפיונוצ ףייה עשידיי רעװעשרַאװ יד רעביא
 .רעלעטיּפש יד ןיא

 ןיא ןעוועג ןענעז עניילק רעטרעדנוה ץוח -- תורבח-הקדצ עסיורג רעקילדנעצ
 ברע ןדעי ןענעז ךעלקעפ רעטנזיוט .,דנַא"א "םיינע-יכמות,, ,"םחל-תיב,, :עשרַאװ

 ,תוחּפשמ עשידיי עמערָא רַאפ ןתוכרטצה בוט-םוי עלַא טימ ,ןרָאװעג טלײטרַאפ בוט-םוי

 -רַאװ יד רעביא רעטניוװ ןדעי ןרָאװעג טריפעגמורַא ןענעז טיורב טימ ייט ןעלסעק

 תוכייש ַא ןבָאה טזומעג טָאה עשרַאװ ןיא דיי רעדעי .ןסַאג עמערָא עשידיי רעוועש
 ,רעמענ ןייק טשינ זיא'ס רעוו .תורבח-הקדצ ערעדנַא ןוא םיינע-יכמות ,םחל-תיב טימ
 עטסערג יד יו .דיי רעװעשרַאװ רעדעי טסוװועג טָאה סָאד -- רעבעג ַא ןייז זומ
 ןיא ןסעגרַאפ טכַאמעג ךיז טָאה'מ ןעוו ,דרוי ַא טבעלעגרעביא סע טָאה עידעגַארט
 רעדָא חסֿפ ףיוא םיטח-תועמ ןעמענפיונוצ םייב בוטש ןייז ןטימעגסיוא ןוא םיא
 ןופ יו ,ןטילעג רעמ ןופרעד טָאה רע .טײלעמערָא רַאפ ןתוכרטצה ערעדנַא ףיוא
 ,בוט-םוי ףיוא ךיז רַאפ טַאהעג טשינ טָאה ןיילַא רע סָאװ ,םעד

 קיטעט ןעוועג ןענעז עניילק רעטרעדנוה ץוח ,תורבח-הקדצ עסיורג רעקילדנעצ |

 ,עשערַאו ןיא 1906 ןרױבעג -- טסירטעלעב ,טסילַאנרושז -- ןיששנַאז השמ

 טניז ,זירַאּפ רעטעּפשש ,ןליופ ןיא רעדיוו 1946 ,דנַאלסור ןיא ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי

 ןייז .ךרוד ןוא ךרוד רעוועשרַאוו ַא .1960 םילשורי ןיא ןברָאטשעג ,לארשעי ןיא 8

 ךעלטנגייא טלָאװ ,ןעגנולייצרעד ןוא ןשזַאטרָאּפער 28 -- ?עשרַאו-שידיײ, ךוב

 -ונגַאב ךיז ןומ רימ . . . רעבָא .עיגָאלָאטנַא רעד טָא ןיא ןירַא ןצנַאג ןיא טפרַאדעג

 ןשזַאטרָאּפער עקיצרַאה ןוא עשירעלטסניקכיױה יד ןופ ייױוצ טימ רָאנ ןענעג
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 "ףעלהרבח,, עלַאקָאל ןעוועג ךיוא ןענעז'ס .עקיטפרעדַאבטיונ ןפלעה וצ עשרַאװ ןיא

 ןייק .הרות:דומלת ,םידסח:-תלימג ,הלכ-תסנכה רַאפ :ףיוה רעדָא סַאג רעדעי ףיוא

 יד יװ ,עשרַאװ ןיא טבילַאב ןוא טנַאקַאב ױזַא ןעוועג טשינ רעבָא זיא הרבח םוש
 ."ךעלעדיי תבש-טוג ,

 יד ךרוד טזָאלעגכרוד ןרעוװ לָאז סָאװ ,ףיוה ןשידיי ַא ךיז ןלעטשוצרָאפ טשינ
 -עג טשינ ןטלָאװ סע .ןעוועג סָאד טלָאװ תבש רעטרעטשרַאפ ַא ."ךעלעדיי תבש-טוג ;

 טנלָאשט רעקידתבש רעד ,תולח:תבש יד ,שיפ עטליפעג יד םעט ןקידתבש ןייק טָאה
 ןייק טַאהעג טשינ ,לידבהל ,טלָאוװ'ס .ךעלעגעמ עטליפעגנָא ןוא לגוק-ןשקָאל ןטימ

 ריבג רעװעשרַאװ םעד ,ריאמ-עשטיא 'ר ןופ ןעגנוזעג ,"דבוכמ הז םויג רעד םעט
 ,רעגערט לסָאי ןופ רעדָא דמלמ-יקדרד םעד ןופ ,דיסח רערעג ןוא

 רעד זיא טרעטשרַאפ -- ,"ךעלעדיי ,תבש טוג,, יד ףיוה ןיא טנייה ןעוועג טשינ
 ךָאנ ףיוא ןביילב ךָאנ לָא'ט -- תולח גונעג טָאה רע שטָא סָאװ ,ריבג םייב תבש

 ןטלַאהַאב ןוא טיירגעגוצ ,הליחתכל ,הלח ןייא ךָאד רע טָאה -- ןעלגערּפוצפיוא תבש
 ןעמערָא םייב תבש רעד זיא טמעשרַאפ ."ךעלעדיי ,תבש טוג , יד רַאפ לעיצעּפס

 הלח ַא טלייצעגּפָא תולח ףיוא ךעלגייט יד קידנטענק טָאה בייוו ןייז סָאװ ,דמלמ
 -יא ןַא טרָאּפשענּפָא ןוא עקיצנַײא סעדעי טרענעלקרַאפ טָאה יז ,הדועס רעדעי וצ
 ןשיווצ ןעוו ,רעגערט לסָאי ייב זיא קירעיורט ."ךעלעדיי ,תבש טוג , יד רַאפ סקירעב

 ףיוא טַאהעג טשינ--תבש ףיוא ךיז רַאפ טפיוקעג טָאה רע סָאװ ,ןטיורב עצרַאװש יד

 -עגנָא טָאה בייוו סָאד סָאװ ,עלהלח עקיצנייא סָאד ןגיל ןבילבעג זיא --- תולח ןייק

 ""ךעלעדיי ,תבש טוג , יד רַאפ טיירג
 !תבש טוג ,ךעלעדיי ,תבש טוג ---

 -םיונוצ ןזײװַאב וצ ידכ ,ירפ ץנַאג גנַאזעג-תכש-טוג רעד ךיז טָאה ןבױהעגנָא
 ,רעלעטיּפש יד ןיא ןגָארטּפָא ךיילג ןוא ןדיי עלַא ייב ןטקודָארּפ יד גָאטימ זיב ןעמענוצ

 -ירפ יד ןיא ףייה יד רעביא טזָאלעגסױַא "ךעלעדיי-תבש-טוג,, יד ךיז ןבָאה
 | ,ןהעש*ןגרָאמ

 טשינ ךָאנ ךיז ןבָאה ייז זַא ןפעױט טגעלפ דניק רעדָא יורפ ןייא ייב טשינ
 טימ !"ךעלעדיי ,תבש טוג, רעד טרעהרעד ךיז טָאה'ס ןעוו ,ןָאטוצנָא ןזיװַאב טַאהעג
 ןפיול עטקיטעּפשרַאפ יד ןגעלפ שעוװיטכַאנ יד ףיוא ןטלַאּפ םענעפרָאװעגּפױרַא ןַא
 ,הלילח ,ןעמַאזרַאפ וצ טשינ ,ןקָאטש עטפניפ ןוא עטרעפ יד ןופ ּפערט יד רעביא
 . "ךעלעדיי ,תבש טוג,, יד רַאפ תונתמ יד ןגָארטוצּפָארַא

 ןפור ןדיי יד ןגעלפ --- !ףיוא טשינ ץטלַאה ,ךעלעדיי ,ףיוא טשינ ץטלַאה --
 | ,טלייאעג ךיז טָאה'מ .ןטלַאהעגפיוא טשינ טָאה'מ ןוא

 .רעמ סָאװ ןבעגעג טָאה'מ ןוא טנַאמעג ייז ןבָאה -- !ךעלעדיי רעמ סָאװ ---
 טימ רעירפ ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,סעמַאמ יד טימ ךעלרעדניק יד ןעגנודעג ךיז ןבָאה'ס
 ,לקיטש ַא ךָאנ ,לסיבַא ךָאנ טגיילעגוצ טָאה'מ .ןעגנודעג ךיז טַאהעג ןיוש ןיילַא ךיז

 טָאה'מ שטָאכ ,רעקוצ ךעלקיטש רָאּפ עטצעל יד ,ייא עקיצנייא סָאד ןבעגעגקעווַא

 .דניק םענעגייא םעד רַאפ טַאהעג טשינ טּפָא ץנַאג

 עפיט ,עסיורג ייווצ טימ ,"ךעלעדיי ,תבש טוג,, יד ןעגנַאגעג ןענייז ןדיי יירד וצ
 ןשיוק יד ."תבש טוג ,ךעלעדיי ,תבש טוג ,, .שיוק ןדעי ייב ןרעיוא ייווצ טימ ,ןשיוק
 .רדסכ טגָארט םלוע רעד ןוא אשמ רעד רעטנוא ןיוש ךיז ןגייב ןדיי יד .רעלופ ןרעוו

 ּ!תבִׁש טוג ,ךעלעדיי ,תבש טוג -- |



 284 ןײשנָאז השמ

 ןעמ טָאה ,תבש ףיוא ןטיירגוצנָא ןײלַא ךיז רַאפ טַאהעג טשינ טָאה ןעמ ביוא
 :טַאהעג ייברעד ןעמ טָאה םימעט ייווצ ."ךעלעדיי ,תבש טוג , יד רַאפ טגרָאזעג םדוק
 טָאה'מ זַא ,ןסיוו טשינ ףיוה רעד לָאז :םעד ץוח ןוא ,רעכליב ןענעז עקנַארק עמערָא
 ,תבש ףיוא טשינ

 ךָאנ טָאה'ס רע ,קעװַא ןיוש ןעייג רימ .תבש ןטוג ַא ,ךעלעדיי ,תבש ןטוג ַא --
 | !ףיוה ןטייווצ ןיא ןעגנערב ןעק ,ןבעגעג טשינ
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 ,ףיוה ןיא טסעומש ןעמ .ןבעגעגּפָארַא טשינרָאג טנייה ןעמ טָאה ןעלהרש ןופ

 ןיא ךָאװ עצנַאג ַא ןעזעג טשינ ןעלהרש טָאה'מ .הסנרּפ ןייק ָאטשינ זיא ריא ייב זַא

 זַא ,וליפַא ךיז טמיר עלהרש .לבלעוועג ןיא טשינ ךיוא ןוא שיילפ ןפיוק םייב עקטַאי

 יד רעבָא ,ךָאװ עצנַאג ַא ףיוא רַאזַאב ןיא רעטוּפ ןוא זדנַאג ַא טפיוקעג טָאה יז

 יד רַאפ ןבעגעגּפָארַא טשינרָאג טנייה ןעמ טָאה ןעלהרש ןופ .טשינ ןביילג םינכש
 .רעביא ךיז ןעקניוו ףיוה ןיא רעבייוו יד ."ךעלעדיי ,תבש טוג,

 רעבָא ךיז ןרעה דלַאב .ןפלעה סעּפע טימ טפרַאדעג טייהרעליטש טלָאװ'מ

 קָאטש ןטפניפ ןופ טפיול לרעטכעט סעלהרש .ךעלעטירט ענבָארד ּפערט יד ףיוא

 סעּפע עלעדיימ סָאד טגָארט ריּפַאּפ ןיא טקַאּפעגנײא .טנעה יד ןיא עלעקעּפ ַא טימ
 טשינ .ןײרַא ףיוה ןטייוצ ןיא םעד טימ טפיול יז ."ךעלעדיי ,תבש טוג,, יד רַאפ

 ייא ןייק ןוא שיילפ ןייק טַאהעג טשינ ,שיפ ןייק טַאהעג טשינ ,הלח ןייק טָאהעג

 ,תבש טוג,, יד רַאפ דניק סָאד טגָארט טקַאּפעגנײא .םינכש יד רַאפ ךיז טמעשעג ןוא

 .חלח ןייק טשינ ןבָאה ייז זַא ,ןעז טשינ םינכש יד ןלָאז .טיורב לקיטש ַא "ךעלעדיי

 טרָאד ,ןטרעפ ןיא יצ ,ןטירד ןיא רעדָא ,ףיוה ןטייווצ ןיא סע טגָארט יז .תבש ףיוא

 .טשינ ייז ןעק'מ ווו

 יד -- .עלעקעּפ ַא דניק סָאד טגנַאלרעד -- טיורב לקיטש ַא ךייא טָאנ --

 -- ךיוא רעקוצ ןוא הלח ןבעג יז טעװ ךָאװ עטייווצ יד זַא ,טגָאזעג טָאה עמַאמ

 ,תבש ןטוג ַא ,טשינ יז טָאה טנייה !ץנַארעמָאּפ ַא וליפא --- ,עלעדיימ סָאד וצ טיג

 | - !תבש ןטוג ַא ,ךעלעדיי

 קעטָאילביב סרעלסערב
 ןב 2

 ףיוה טייז רעקניל רעד ןופ זיוה ןיא .רעלעקנוט ַא זיא 5 עיּפילָאװַאנ ןופ ףיוה רע

 ַא ןופ ריט רענעּפָא ןַא וצ ןיוש טפערט ןעמ זַא ,ןוא רעטצניפ ןצנַאג ןיא זיא ד

 שינרעטצניפ יד ווו ,לּפערט ןייא ףיוא ּפָארַא ךיז ןעמ טזָאל ,גנוניוװ-רעטרַאּפ

 ."טנעה יד טימ ןּפַאטנָא,, יז ןָאק'מ --- "שממ , ַא ןיוש טָאה
 ,סטעכעלגעװַאב סעּפע ןָא ןָא רדסכ ךיז ןעמ טּפַאלק ,רָאדירָאק ןרעביא קידנעייג

 סױרַא טשינ טיג רעטּפַאלקעגנָא רעד .שטנעמ ַא ןיא סע זַא ,רעשמ ךיז זיא ןעמ

 ,טײקיטכיזרָאפמוא רעד רַאפ טשינ ךיז טרעזייב רע ,טשינ טנרָאװ רע ,לוק ןייק

 .וצרעד ןיוש טניווװעג
 ןיוש ךיז ןעמ טּפַאלק ,םיא טימ ךיז טדיישעצ ןוא םענייא ןָא ךיז טּפַאלקעגנָא

 ,רָאדירָאק םעד ןעגנַאגעגסיוא .רָאדירָאק םעניא גנוגעוַאב ַא זיא'ס -- ןטייווצ ַא ןָא
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 ןיא ןליפַא טכיליזַאג טימ ןטכױלַאב זיא סָאװ ,ןײרַא רעמיצ ַא ןיא ריט ַא ןעמ טנפע

 - ,גָאט ןטימ

 ךיז ןעמ ןָאק ןטונימ עטשרע יד ןיא ןיא ערַאּפ ַא סױרַא טגָאלש רעמיצ םענופ
 לסיב .ַא ךיז טניוװעג גיוא סָאד ןעוו .רָאפ טמוק קינייוװעניא סָאװ ,ןריטנעירָא טשינ

 ,עטלַא ,רעכיב עבָארג ,רעכיב עניד ,רעכיב סעצילָאּפ עלופ ,רעכיב ןעמ טעזרעד ,וצ
 ,עלעג ,טנוויל עיורג ,טנוויל עצרַאװש .טנוויל ןופ סנקור ענעדישרַאפ טימ ,עיינ
 לָאמ ייווצ ,סנייא לָאמ ןייא .ןָא סנייא .ןופ .ןרעמונ .עסייוו סנקור יד ףיוא .עניורב

 ייוצ ,טנזױט ייב ןיוש טסטלַאה ,ריפ ,יירד ,ייווצ .לָאמ ףניפ .לָאמ ףניפ ,סנייא
 י | .רעטייוו טייג'ס ןוא טנזיוט

 רעטעברַא .עטלַא ןוא עגנוי ,ןעיורפ ,רענעמ ,ןשטנעמ טימ לופ זיא בוטש יד
 .ךוב ַא ןשיוט ןעמוקעג טַאטשרַאװ ןופ ךיילג --- םידגב ןוא טנעה עטרימשרַאפ טימ
 עגנַאל טימ רענעמ .ןקַאב ענעלַאפעגנייא ,רעמינּפ עטרעטַאמעגסיוא טימ ןשטנעמ
 טימ ןשטנעמ .עזָאלסטעברַא -- דרעב עטריזַאר טשינ געט עכעלטע טניז ןוא רָאה

 ,טייל עטלַא .רעליש ןוא ןטנעדוטס ,םירױטקָאד .עגנוי ,ןטנעגילעטניא ןופ רעמינּפ
 רעװעשרַאװ טימ ןוא דרעב טימ ןדיי .ןדיי עטברָאהעגנייא --- הנקז ןופ -- עיורג

 טימ ?סעקַאװטיל, -- דרעב ןָא ןדיי .ךעלעטיה ''עשידיי, ענעכוט עקידכעלייק
 ,"סעטָאּפַאק עטקַאהעג,, -- ענעסָאשעגּפָא טײקטלַא ןופ -- ענירג טימ ןדיי .ןשוילעּפַאק

 עקידכעלייק טימ ךעלגניי .ןעלטיה יד רעטנוא עטרַאשעגרעטנורַא ,תואיּפ טימ םירוחב
 .ךעלדנעב ענעטכָאלפעגנַײרַא טימ ,ךעלּפעצ טימ ךעלדיימ .ךעלּפעק יד ףיוא ךעלעטיה

 ןעלטנַאמ "?ענדָאמ,, ןיא ןֹוא ןעמולב טימ עטצוּפַאב ,ןשוילעּפַאק טימ ?סלעזַאומדַאמ,

 עלַא --- סעלסַאי .עקידרעגיצנָא זייוו סָאװ ,סעקּפוק ןוא ןעלטייש ןיא סישעבָאב
 ,סמערָא יד רעטנוא ךעלכיב טימ

 ַא טימ ,רעקיד ַא א ,רעכיוה ַא רענייא ,ןַאמ יירד ןעייטש עדַאל רעד רעטניה
 יי ..סע זיא רעלסערב -- םינּפ קידנענייש

 סעּפע -- .עקשטעבָאב ַא -ףיז טעב -- "סטוג סעּפע טיג ,רעלסערב עינַאּפ,, --
 .ןגָאז טשינ ךייא ךָאד ףרַאד ךיא ...סַאזַא

 ?ישעבָאב ,ןלָאפעג ,סָאוו ונ --

 ןיוש טנעיילעגסיוא ,רעלסערב .עינַאּפ ,ריִא טלָאז ןייז טנוזעג ןוא ןבעל --

 ,ןילַא ךָאד טסייוו ריא .ַאזַא ,ַאזַא ,יסעּפע ךָאנ טיג טציא ,ןלייט ןעצ עלַא

 רעיורג ,רעקיד טימ ןגױצַאב ,ךוב קיכײב-בָארג ַא ,קְנַאש ןופ טּפעלש רעלסערב
 קעװַא ךיז טלעטש רע .ביל טָאה ריא סָאֹוו סָאד ?ישעבָאב ,ךייא טַאנ -- .טנווייל
 יד ןצנַאלג עבָאב רעד ייב .השעמה רוּפס םעד ריא טלייצרעד ,ישעבָאב רעד טימ
 ףיוא טנוזעג ַא .יז טגערפ -- "?הייגמ עקַאט ךיז ןענעז םינלזג יד ןוא,, -- .ןגיוא

 ן  .גָאט ןטוג ַא .רעלסערב עינַאּפ ,ךייא

 -- .ירעליש ַא טימ רע טדער ןיוש ןוא רעטלַא רעד טימ ךיז טקיטרַאפעגּפָא

 ךייא עשזיטַאנ ?טנעיילעג ןיוש ריא .טָאה ! .סעשטיוועקנעש "םעשטעימ יא םעינגָא
 ."ןָאַארַאפ

 ?ַאה ,ןדירפוצ ןעמכילע"םולש טנעייל ,ךיז טכַאד ,ריא ןוא ---

 עינַאּפ ,טסייוו ריא --- ,לדיימ ַא טיירש --- ."עקליצ עדליוו יד, טיג רימ ןוא --
 .עקלויל ַא טימ ,רע זיא רעכיוה ַאזַא .ןשטיװָאלַאגעס ןעזעג בָאה ךיא ,רעלסערב
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 םינּפ סָאד .ןיקסטוַאק רעדָא ןסקרַאמ טמענ רע ,רעטעברַא ןַא וצ ךיז טרַאש'ס
 טגנַאלרעד .רעזעל םעד טימ ךרוד ךיז טסעומש רע ,רעטסנרע טרעװ ןרעלסערב ייב
 | | ,בלח-טכיל ןופ עטפירטַאב רעטעלב טימ ךוב בָארג ַא ךָאנ םיא

 לכמ רעכיב .קנַאש ןיא רעזעל ןופ ,רעזעל םוצ קנַאש ןופ רעכיב ןרעדנַאװ ױזַא

 ,לרוג ןרעטיב רעייז טנייװעגנײרַא ןבָאה ךעלדיימ עכלעוו ןיא ,רעכיב :םינימה

 -רַאפ רעטעלב טימ רעכיב .ןרערט-דיילטימ ןופ עטלעגרַאפ ,עטקעלפַאב ןענַאמָאר

 ,רעכיב .רעגניפ עטעװערָאהעגסױא ,עטעוװעטרַאהרַאפ ךרוד עטשימעג ,עטצרַאװש
 -- טרעטַאמעג ייז ןבָאה סָאװ ,ןגַארפ עלַא ףיוא תובושת טכוזעג ןּבָאה ןשטנעמ ווו
 טרעטַאמעג ןוא ץלַא ןכַאמרעביא טלָאװעג רעדָא ,טכוזעג ייז ןבָאה םלועה תילכת םעד
 | .?ױזַא יװ ,עגַארפ רעד רעביא ךיז

 ,טנעקעג רע טָאה רעזעל ענייז עלַא .רעלסערב ,טסעומשעג רע טָאה עלַא טימ

 טָאה'ס רעוו ,וליפַא טסווועג .טרעטַאמ ייז סָאװ ,טסווועג ,ןענעייל ייז סָאװ ,טסווועג
 ,טשינ רעוו ןוא ןסעגעג ָאי טנייה

 ןעלקָאניב ןוא לזענ ןיד ַא טימ עכיילב ַא ,יורפ ַא ןענַאטשעג זיא שיט-ביירש םייב

 יז זיא טנייה .ןעוועג .עקטסיסרוק ַא טםתסה ןמ ןרָאי עגנוי יד ןיא .עלעדייא ןַא --

 יי / -  .ףירַאקעטָאילביב יד --- יורפ סרעלסערב

 "ונעג סָאד ,לָאצפַא-שרוח ןטלָאצעגניײא .םעד -- עיצוַאק יד טביירשרַאּפ יז
 .ךוב ענעמ

 -עגנייא טימ רעזעל ַא ךייא יז טמיור -- םישדח ןֿביז רַאפ קידלוש טגעז ריא

 .םינּפ ןפיוא ןקעלפיטכוזדניוש עטיור ןוא ןגיוא עקידנעמַאלּפ טימ ,ןקַאב ענעלַאפ

 רַאפ ןלָאצַאב ךייא ךיא לעװ ,טגָאזעגוצ רימ טָאה'מ ,טעברַא ןגירק לעװ ךיא ---

 | ,טייצ רעצנַאג רעד

 ךָאנ ןקעלֿפ יד ןרעוװ םינמ ןייז ףיוא .ייברעד יז טעקיהרַאפ ןַאמרעגנוי רעד
 ןוא ןגירק טשינ טעברַא ןייק טעװ רע .ןגיל ַא טגָאז רע ,טסייו רע -- רעטיור

 י .ןלָאצַאב ןענָאק טשינ

 רעד סָאװ ,ןעוועג קידלוש טלָאװ יז יו ,ךיוא ךיז טלטיור ןירַאקעטָאילביב יד
 ,םיא יז טסיירט ,סיוא טשינ טכַאמ סע ,ונ -- .טעברַא ןייק טשינ טגירק ןַאמרעגנוי
 ןלָאצַאב ריא טעװ ,טעברַא ןעמוקַאב טעװ ריא

 .רעזעל רעד ּפעק עלַא רעביא ןיוש טיירש ,רעלסערב עינַאּפ ,גָאט ןטוג ַא --

 ןקידנע טעװ ריא זַא ??םזיכרַאנַא ןופ געוו רעד, ? ןעמונעג ריא טָאה סָאװ --
 .ןסעומש לסיבַא רימ ןלעוװ ,ךוב םעד

 ןצכַא רָאי ַא ןופ ןאמרעגנוי ַא ןעגנורּפשעג זיא שיט ןרעביא ּפָארַא ןוא ףױרַא
 רעכיב יד טגנַאלרעד טָאה רע .ןגיוא עקידחרוחש-הרמ ןוא זָאנ רעגנַאל ַא טימ
 - ,קנַאש ןופ

 ,1007 רעמונ ,הא -- ."לטעטש, ס'שא --- רעלסערב טפור -- יז ביג --
 ,825 --- "עלעסָאי,, סנָאזעניד ,898 --- ?עשטַאילק, סעלעדנעמ

 ןַא ןופ .טסוװעג ןרעמונ עלַא .קינייונסיוא ןופ טנעקעג רע טָאה רעכיב עלַא
 זיב ןוא ןַאמָאר ַא ס'רמש זיב (ןרעלסערב ייב ןעוועג ךיוא זיא סָאד) לכיב-רסומ טלַא
 | .ךוב ןענישרעד סנטצעל ַא
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 .עשרַאװ ןיא ןקעטָאילביב-יײל עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא קעטָאילביב סרעלסערב

 ןרעלסערב ייב עטגרָאבעגסיױא ,רעכיב יד ףיוא ןגיוצרעד ךיז ןבָאה רעזעל רעטנזיוט

 ןוא ןעניגַאב זיב ןסעזעג ןשטנעמ רעטרעדנוה ןענייז סױא-טכַאנ ,ןיײא-טכַאנ
 עשידיי ןופ טצעזעגרעביא רעדָא ענעבירשעג ,רעכיב יד ןופ טרָאװ סעדעי ןעגנולשעג |

 .רעטכיד ןוא רעביירש

 -רַאפ ןבָאה ערעדנַא רעקילדנעצ .ןעמוקעגפיוא ערעדנַא ןענעז ןרעלסערב ךָאנ

 .רעזעל יד ןעמונעגוצ ,ןסױטשעגסױרַא ןרעלסערב ןבָאה ייז ,ןקעטָאילביב טגייל

 ,ערעדנַא וצ ןעגנַאגעגרעביא זיא קעטָאילביב ןייז ןוא ןברָאטשעג זיא רעלסערב
 ןלעטשּפָא טשינ טנָאקעג טשינ ךיז ןעמ טָאה ,5 עיּפילָאװָאנ קידנעייגכרוד רעבָא
 . ."קעטָאילביב סרעלסערב, ףעשטּפעש ןוא ףיוה ןיא ןקוקנײרַא

 ,1954 ,םערייא םָאנעוב ,*עשרַאוו שידַײ, :ךוב םענופ)
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: 
 קַאז ם ה ריב א

 ס עקוועלַאנ

2 

 ,ךָאװ עקידכעלייק ַא םָארטש רעיורג רעד טזיורב ס

 .טכידעג ךיז רע טיצ ןרַאוטָארט עלָאמש ףיוא

 ,ךָאי םעד ענעגיובעגנייא ןדיי ןגָארט סע

 ,.טכיל עסייוו סָאד גָאט ןופ טשינ ןעעז ןגיוא יד

 ,געיעג ןשרעמערק ןיא םָארטש רעיורג רעד טגָאי סע

 ,.."!טפיוקרַאפ,, ,,,"!טפיוקעג,, :ענעשָארג ןצלירג טלכה'-ךס

 ;געט עצנַאג ךעלקעּפ ןגָארט -- לרוג סמענייא זיא
 ,טפיול קיטסַאה עזרעב רעד ןופ ןסרוק טימ רעוו ןוא

 ;סַאג ןיא קידנלייא רָאנ טעז "טעבעד,, --- "טידערק, רעוו
 ,..יילאקאב יצ ,ךוט טימ לופראפ ּפָאק סמענייא זיא'ס

 -- סַאג ןיא טלַאק יצ ,זיא גנילירפ יצ !ּפָאלַאג !לענש !לענש

 ,יייז ךַאפ טשינ "הסנרּפ ,, ןייק זיא ןוז יד !סנײאצלַא

 ,דרעפ טימ יװ לרוג רעד טגָאייס --- "!לדנַאה ,לדנַאה , רָאנ

 !ךָאװ עקידכעלייק ַא -- !"טפיוקרַאפ, ?טפיוקעג, !לענש !לענש

 ;דרע יד טצרַאװש ץעגרע ןוא ,ךָאד רעדלעפ ןענירג ץעגרע ןוא

 -- -- -- ךָאמ ןופ רעכיּפעט ןקָאל רעדלעוו עטלַא ןיא

 ,19351 עשרַאווװ

 -יא ,טסילַאנרושז ,טסירַאװמעמ ,טסינַאמָאר ,רעלייצרעד ,טעָאּפ -- קַאז םהרבא

 ןיא ענדָארג ןבענ לטעטש ַא ןיא ןרָאוװעג ןריױבעג זיא -- שיסור ןופ רעצעזרעב

 -- תוביס ײלרעלַא בילוצ ןסייררעביא עניילק טימ -- 1909 רָאי ןופ .1891 רָאי

 -טלעו עטשרע יד טַאדלָאס סלַא טכַאמעגטימ .1939 זיב עשרַאװ ןיא טניװועג

 ,דנַאלסור ןיא רעדנַאװ ןוא יו ןופ ןרָאי -- ןברוח ןטירד ןופ טייצ רעד ןיא .המחלמ

 "מַאז לָאצ ַא ופ רבחמ .עניטנעגרַא -- 1952 טניז ,ןירַאּפ -- 1948 ,שזדָאל -- 6

 ןֹוא עשיטַאמַארד ןופ תונורכז עשיטנעטיוא ןוא ןעגנולייצרעד ,רעדיל טימ ןעגנול

 ןרָאװעג טריטנעמָאק ךסַא ןוא טנעילעג ךסַא ןענייז סָאװ ,ןעגנובעלרעביא עשיגַארט

 ןעמוקַאב טָאה "רקפה ןופ ןכַאילש ףיוא, ךוב ןייז .קיטירק רעשירַארעטיל רעד ךרוד

 רעוט רעוװיטקַא ןַא ןעוועג ןרָאי עלַא זיא קַאז .א .1958 עימערּפ-דעמַאל סיאול יד

 "הכולמ רעטעביז, .ג .א רעד ןיא שפנו בלב טרירגעטניא ,*13 עקצַאמָאלט , ףױא

 .עוטרַאוװ ןשידיי ןופ
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 היוול ס'גרעבמָאנ
 ןץיצ- 2

 ,ןסַאג רעװעשרַאװ ךרוד היוול ַא טייל
 / .ליטש ןוא קיליײה ןוא ךעלעמַאּפ ךיז טיצ
 -- -- סייוו-קידמיכירכת סעמעטנַאזירכ -- -- ץנערק

 | ,ליזַא ןטצעל םוצ היוול ַא טייג

 .עשנעג ךרוד ,עקישזד ךרוד היוול ַא טיצ

 ,דרע יד זיא טיינשרַאפ ,למיה רעד זיא טלַאק

 יור ןוא אנאוורינ -- -- רבק ןייז ןיוש טרַאװ סע

 ,טרעטשעצ ןרעוו ייֵז ,ןטלעוו-סטייקיבייא

 -- םי ַא רעצרעה ךָאנ רעיורט םעד ןגָארט

 ,ןױלַאב ןטצעל ַא ןורא ןכָאנ יו

 ,טָאטש ןופ ןסַאג ךרוד היוול ַא טייג

 .ןיורק ענעדלָאג ןייז עשרַאװ ךָאנ םיא טגָארט

7, 

 עשרַאװ ןייא ןעמענ *טנעמָאמ, רעד ןוא יטנייה, רעד

 הסיפת םישדח יירד ןוא טסערַא ןיימ ךָאנ ,עשרַאוװ ןייק לַאגעלמוא קידנעמוקקירו
 ןשידיי ןיא עיצַאסנעס רעד ןגעוו ןרָאװעג רָאװעג דלַאב ךיא ןיב ,1910 רָאי ןיא צ

 -עגסױרַא ןטימ ןסירעצ קיטליגדנע ךיז טָאה יקצולירּפ יבצ :לטלעוװ-סגנוטייצ

 ןוא עיצקַאדער רעד ןופ ןטָארטעגסױרַא זיא ,גרעבכָאה לואש "ןבעל רעזדנוא,, ןופ רעב

 עכעלגעט ענייז ןופ ןעמָאנ ןטיױול --- "טנעמָאמ רעד, :גנוטייצ ַא ןיילַא טעדנירג

 ןײלַא טשינ זיא יקצולירּפ יבצ ."ןבעל ױעזדנוא, ןיא ןעלקיטַא-טייל עשיטילָאּפ
 ןופ ,רעלעטשטפירש ןוא טַאקָאװדַא רעד -- חנ ןוז ןייז :ןענייז רעדנירג-טימ ענייז

 -גגייא רעד ,יקסנירק סונגַאמ גָאגַאדעּפ רעד --- טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,טייז ןייא
 ךיוא זיא יקסנירק .מ .סַאג עװָאדָאימ ףיוא עיזַאנמיג רעד ןופ רָאטקעריד ןוא רעמיט
 רעכיב-רעל עשיערבעה ןענישרעד ןענייז גַאלרַאפ ןייז ןיא .רעגעלרַאפ ַא ןעוועג

 לַאנרושז רעשידיי רעד ,לַאנרושז-רעדניק רעשיערבעה ַא ,(ענעגייא ענייז לייט)
 ַא"א (גרעבמָאנ .ד .ה ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא) "גנוטייצ:ןַאמָאר,

 -רושז ןוא רעביירש עטנַאקַאב ייר ַא ןרָאװעג ןגיוצעגוצ ןענייז ?טנעמָאמ,, םוצ
 -ַאֹּפ קרַאטש ןילטייצ ללה זיא טייצ רענעי ןיא .שארב ןענילטייצ ללה טימ ןטסילַאנ

 זיא םעד ץוחַא ."טנגוי רעשידי רעד וצ ךעלעווירב,, ענייז ךרוד ןעוועג רעלוּפ

 טסירָאמוה :רעלעטשטפירש ןסיורג ןופ טעברַאטימ יד ןרָאװעג טריסנָאנַא ךיילג

 רעביא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ןענייז ?טנעמָאמ,, ןגעוו ןטקעּפסָארּפ יד .םכילע םולש
 -סעג ןוא ןסַאג רעװעשרַאו יד ןופ טנעוו יד ףיוא ןרָאװעג טּפעלקעצ ,עשרַאװ ץנַאג
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 ןשידיי ןיא שינעעשעג סיורג ַא ןעוועג זיא ?טנעמָאמ,, ןופ ןעניישרעד סָאד .ךעל

 .עשרַאװ
 ךימ טָאה "ןבעל רעזדנוא, ןיא ןעוועג ןיב'כ ךָאנ רעדייא זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ןיקצולירּפ יבצ וצ -- רָאטקַאדער ןטשרע ןיימ וצ ןיײגוצפיורַא ןגיוצעג רעירפ

 ןוא ןשיטביירש ייב ןסעזעג זיא רעביירש םלוע ןא ווו ,עיצקַאדער ןיא ףױרַא ןיב'כ

 -קעס םייב זיא טעניבַאק סרָאטקַאדער ןיא .רעמונ ןטשרע םעד טיירגעג ןיוש טָאה'מ

 טסווועג ןיוש סע בָאה ךיא .(ימלא .א) סּפעש .ח .א רבח ןיימ ןסעזעג לשיט:ןרַאטער

 יקצולירּפ יבצ טָאה ,עשרַאװ ןיא ןעוועג טשינ ךָאד ןיב ךיא יוװ תויה .רעירפ ןופ

 ,רַאטערקעס ןייז יו ןסּפעש .ח .א טרישזַאגנַא

 ,טייצ רעד רַאפ ןעגנַאגעג רימ זיא סע יװ טגערפעגסיוא ךימ טָאה יקצולירּפ

 ,ףוסל ךימ רע טגערפ --- ...?ןעוועג ןיוש ריא טייז טידנַאב םייב ---

 ,הרבס א ..ןגרעבכָאה טניימעג סע רע טָאה "טידנַאב, גנונעכייצַאב רעד טימ

 ..רענייב יד ןיא ןירַא טוג םיא זיא רענעי זַא

 םיא וצ ןזוומ אמתסמ טעוו'מ רעבָא -- ךיא רעפטנע -- טשינ ךָאנ לייוורעד --

 ,ןיגפורַא

 רעטעּפש רשפא .טגנערב -- גנולייצרעד ַא סעּפע ןבָאה טעװ ריא ביוא --

 ,ךייא רַאפ טעברַא ןכַאמ ךיז טעוװ לסיבַא

 -רַאפ לסיבַא ךיז קידנליפ םינּפַא ,ךיז ןענעגעזעג םייב רימ רע טגָאז סָאד

 ."ןבעל רעזדנוא ,, ןיא רַאטערקעס םענעזעוועג ןייז ,רימ יבגל טעטכילפ

 בָאה לכ םדוק .טגײלעגּפָא לסיבַא ךיא בָאה רעבָא ןגרעבכָאה וצ ןיײגפױרַא ןיימ

 -לַאגעלמוא ןיימ ןקידנע ךיז טעװ סע זיב ןכָאװ רָאּפ יד ןטרַאװרעביא טלָאװעג ךיא

 -רַא ןקידרעירפ ןיימ ףיוא גיוא ןַא ?ענַארכָא, יד טָאה רשפא ,עשרַאװ ןיא טייק

 .יהשעמ ַא ףיוא אישק ַא !ץַאלּפ-סטעב

 עקיזָאד יד ."טלעוו עיינ יד. ןעגנַאגעגסױרַא ךיוא טלָאמעד זיא עשרַאװ ןיא

 יכדרמ ךרוד ,1909 ןיא ,ךרעל קירוצ רָאי א טימ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא גנוטייצ

 טימ ןסירעצ -- יקצולירּפ יבצ יװ רעירפ ךָאנ -- ךיז טָאה רע תעב ,רָאטקעּפס

 ,גנוטייצ רענעגייא ןַא טימ ,"ךיז-רַאפ תבש טכַאמעג ,, ןיילַא טָאה רע ןוא ןגרעבכָאה

 -.סיוא רע טָאה ,טסייג-סגנומענרעטנוא ןוא עיגרענע ךס ַא טַאהעג טָאה רָאטקעּפס

 קידנעײגקעװַא .גנוטייצ ַא רַאפ טנעמיטנעס טימ ןוא טלעג טימ ןדיי רֶאּפ ַא טכוזעג

 יז ןשיװצ ,רעטעברַאטימ רָאּפ ַא ןעמונעגוצ ךיוא רע טָאה "ןבעל רעזדנוא,, ןופ

 רעטעברַאטימ-טּפיױה ַא יוװ .ייטלעוו עיינ יד ,, ןיא ןעמונעגניירַא ייז ןוא ,ןשטייט השמ

 ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,(ינודקומ .א .רד) ןלעּפַאק רעדנַאסקעלַא טרישזַאגנַא רע טָאה

 טשיטילָאּפ ,ןעלקיטרַא-טייל יד ןבירשעג טָאה :?סעלַא ריפ ןעכדעמ , ַא גנוטייצ רעד

 טשינ רע טָאה טנעזנעצער ַא יװ .סעיזנעצער-רעטַאעט .,ןעגנולייצרעד ,ןטכיזרעביא

 ןיא ןסעיּפ עשידנוש יד ןסײררעטנורַא טגעלפ ןוא קיטירק עקיטומ ןייק טגרַאקעג

 -ירק רעפרַאש סלעּפאק רעדנַאסקעלַא ןופ ןברק ַא יװ .רעטַאעט ןשידיי ןקיטלָאמעד

 סיקצולירּפ חנ) .ד ַאלוַאּפ ןופ "ענעי ןופ ענייא , עסעיּפ יד ןלַאפעג ךיוא זיא קיט

 "יטסָארּפ :טלעוורעטנוא רעד ןופ ןבעל סָאד טרעדלישעג טָאה סָאװ עסעיּפ ַא :(יורפ

 רע ןוא הרוחסידנוש רעקיליב רַאפ ןטלַאהעג סע טָאה ינודקומ ,המודכו ...סעקטוט

 ַא זיא סָאד ןוא .ןגָאז וצ טַאהעג טָאה רע סָאװ םעד ןגעוו ןגָאז וצ טומ טַאהעג טָאה
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 ןייק .ןינודקומ ר"ד ןוא ןיקצולירּפ חנ ןשיװצ זגור רעקידנעטש רעד ןעוועג םינּפ
 -עג טשינ טלָאמעד םיא טָאה רעטַאעט ןשידיי ןקיליב ןופ זיירק םעד ןיא םיאנוש

 -ייו ,גרעבמָאנ ,ץרפ) רענדער ריפ יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא ךָאד רע זיא ,..טלעּפ

 -ַאקַא-ןסַאמ עקידתבש ליוװצ ףיוא ,טייצ רענעי ןיא ןבָאה עכלעוו ,(ינודקומ ןוא רעט
 ,עשרַאװ ןיא רעטַאעטידנוש םעד טמערוטשעג ,עינָאמרַאהליפ ןיא סעימעד

 יד ןענוועג דלַאב רע טָאה ,ןײגסױרַא ןביוהעגנָא טָאה ?טנעמָאמ רעד ,, זַא
 יד רעבָא :ץנערוקנָאק יד ןטלַאהעגסױא טָאה ?טנייה, רערעטלע רעד .סַאג עשידיי

 גָאט ןופ ןעגנַאגעגנייא זיא ןוא ּפַאלק ןקרַאטש ַא ןגירקעג טָאה "טלעוו עיינ,, עגנוי

 ,ןסנָאנַא ןופ זיולב טשינ טבעלעג דימת טָאה ןלױּפ ןיא עסערּפ עשידיי יד .גָאט וצ

 -קַאװ ןָא ךיז טבייה ,רענעייל טרילרַאפ גנוטייצ א ביוא ןוא ,שזַאריט ןופ ךיוא רָאנ
 ףוסל ןוא םישדח רָאּפ ַא טעּפישזעג ךָאנ טָאה "טלעוו עַײנ יד , .טנעמַאדנופ ריא ןעל

 א יו ןטָארטעגנײרַא טלָאמעד זיא רָאטקעּפס יכדרמ .ןרָאװעג טכַאמרַאפ יז זיא
 ."טנעמָאמ,, ןיא רעטעברַאטימ-טּפיױה

 -וקנָאק יד טָאה םיא ךיוא םגה ,ןטלַאהעג ךָאנ ךיז טָאה ?ןבעל רעזדנוא,, רעד

 ףיוא ןטנערוקנַאק ענייז ,ןָאטעג גנידצלַא טָאה גרעבכָאה .ש .טקירדעג קרַאטש ץנער
 ,גנוטייצ יד ןיירּפ ןדעי רַאפ ןטלַאהעגפיוא ןוא ,סיעכהלוצ
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 ,"רשב;, ןרָאװעג ןיב'כ ןוא ןעגנַאגעגסױא ףוסל זיא ןימרעט-?אקליסיוו,, ןיימ זַא

 -געזרעּפ םענעגייא ןיימ ףיוא -- 13 עקישוד ףיוא ןדלָאמעגנַײא ךיילג ךיז ךיא בָאה

 -עגפירַא ןגרָאמירפ ַא םענייא ןיא ךיא ןיב טשרע טלָאמעד ןוא .טנעמוקָאד ןכעל

 וצ ןעגנַאגעג ךיא ןיב טימעג גנירג ןייק טימ טשינ ."ןבעל רעזדנוא , ןיא ןעגנַאג
 ןיא ,ךעלעגיא עניילק יד טימ שטנעמ רעטרַאה רעד -- גרעבכָאה .ןגרעבכָאה

 טשינ לָאמנייק רימ זיא -- לרעיפ טכעלש א טנערבעג דימת טָאה סע עכלעוו
 ?קידנעטש ןטימ לייח תשא ענעסיררַאפ ןייז טשינ יאדווא ןוא ,ןצרַאה םוצ ןעוועג

 :רַאטימ יד ףיוא ןקוק וצ ןעוועג טגיווועג זיא סָאװ ,עקטָאּפסעד ַא ןופ םינּפ ןגורב
 - ײױעגַאטרעטנוא עריא ףיוא יװ רעטעב

 "יב יד ןעגנילשרעטנורַא טזומעג ךָאד בָאה .ןייג טזומעג ךָאד בָאה ךיא רעבָא |
 | ..ליּפ טרעט

 רערעדנוזַאב א טימ ןעמונעגפיוא גרעבכאה ךימ טָאה גנוטרַאװרעד ןיימ ןגעק

 רַאפרעד ןעוועג סע זיא יצ .רענייז עבט רעד יּפ לע טשינרָאג -- טייקכעלטניירפ
 ..?ןטנערוקנָאק ענייז ןופ ןגָאלשרעד לסיב ַא טליפעג ךיז טָאה רע לייוו

 .עגסיוא ךעלריפסיוא ךימ ,טעניבַאק ןיא ךיז וצ ןטעבעגנײרַא ךימ טָאה רע
 ךימ ,קידנעייגייברַאפ יװ ,בגַא ןוא טסערַא ןיא ןשינעבעלרעביא עניימ ןגעוו טגערפ
 ..?ענַארכָא, רעד רַאפ "רשכ,, ןיוש ןיב ךיא יצ ןָאטעג גערפ ַא

 טרַאסנדער ןשירעמשטייד ןקידנעטש ןייז טצונַאב רע טָאה --- ...עיז ןעטסיוו --

 ...קיטכיזרָאפ ןייז זומ ןעמ ---

 ןדלָאמעגניא וליפא לעיציּפָא ןיוש ןיב'כ זַא ,טרעכיזרַאפ םיא בָאה ךיא

 | - / | ,ןידכו תדכ
 :גערפ ַא רע טיג ףיורעד דלַאב

 ?"ןבעל רעזדנוא, ןיא ןטעברַא וצ רעטייוו טיירג ריא טייז --
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 ,טשינ סָאװ רַאפ ,הברדא ---
 ..ןיקצולירּפ יבצ ןָא קידנעטשבלעז ןטעברַא ןענָאק טציא טעװ ריא .טוג --

 לעוו'כ .דנַאל ןופ סעיצנעדנָאּפסערָאק יד ןטעברַאַאב :ץניוװָארּפ יד ןריפ טעו ריא

 ךייא ךיא לעװ םעד ץוחַא .ווירב עשידנעלסיוא יד ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ןבעג ךייא

 עטנַאסערעטניא ןעניפעג טעװ ריא זַא .עסערּפ עשיטור עלעיצניװָארּפ יד ןבעגרעביא

 .רעביא יז טצעז ,סיינ עשידיי
 ןֶָא ךיז ךיא ּפַאכ -- !טנכייצעגסיױוא ---

 עיצקַאדער ןיא שיט ַא יב ןסעזעג רעדיוו ךיא ןיב טנגרָאמוצ זלַאב ןיוש ןוא
 -עיצקַאדער יד בָאה'כ ."ןסלער יד ןיא ןיירַא, קירוצ ױזַא ןיב ןוא "ןבעל רעזדנוא ,,

 רעדיוו בָאה ךיא סָאװ ,טיירפעג ךימ טָאה ץלַא ןופ רעמ רעבָא .טַאהעג ביל טענרַא

 לָאמַא ןוא דיל ַא ,גנולייצרעד ַא טפָא ןקורדוצּפָא ווו ,טרָא טָאד ןוא טייהנגעלעג יד

 ,ןַארַאפ ךָאד זיא .(בקעי-ןב .א םינָאדװעסּפ ןרעטנוא) לדנָאטעילעפ יצ ,לדליב ַא ךיוא

 -יל, רעד ןיא "סנירערערַאּפ, ךעלדיימ עניימ רַאפ ךיז ןזייװַאב וצ סָאװ טימ ,בגא
 ...ןטרָאג ןשיסקַאז ןופ ?עײלַא רעשירַארעט

 .א ' רעטכיד םעד :רעטעברַאטימ םעיינ ַא ןפָארטעג ךיא בָאה עיצקַאדער ןיא

 -וועסּפ ןרעטנוא ןעלקיטרַא-טייל ךעלגעטיגָאט ןבירשעג טָאה סָאװ ,שטיװָארעזיײל

 ןופ טסקעט ןופ ףוס םייב ,דימת יװ ,טגעלפ גרעבכָאה םגה .רַאזַאל רָאדיזיא םינָאד

 רע טגעלפ ןגעווטסעדנופ ,"רעבעגסיורַא:רָאטקַאדער,, ןביירשרעטנוא גנוטייצ רעד
 ןקוקרעביא םוצ ןשטיווָארעזײל .א .י לאירעטַאמ בור םעד ןבעג

 -עילעפ ענייז טרעפילעג טָאה רעכלעוו ,ןהכ יבצ טעברַאעג רעטייוו טָאה סע

 רעירפ זיא סָאװ) רעדליב:ץניװָארּפ ןוא "?סקידתבש ברע,, ןכעלטנכעוו ןייז ,ךעלדנָאט

 ,(קירבור ַא סרָאטקעּפס יכדרמ ןעוועג

 רע .(עלעשטיא -- ןָאזשואי .ב ןקידרעטעּפש םעד) ןשואי-לעב רעדיוו עז ךיא

 -לָאמש ַא ןיא ,ןטניה ןופ טלַאּפש ַא טימ עטָאּפַאק רעגנַאל ןייז ןיא ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא

 ןוא לביטש:םידיסח ןופ יװ ןייגוצ ןעמוק גָאט עלַא טגעלפ רע .עלעטיה שידיסח

 ,ךעלדליב רעװעשרַאװ ענייז ןגיוא עיולב ענייז טימ ןעלכיימש קיטומטוג טגעלפ

 טלָאװ רענייק ןוא ,טרעפעפעג ןוא טנַאקיּפ ןעוועג טּפָא ןענייז ,ןביירש טגעלפ רע סָאװ

 טָאה ןשואיילעב ..רוחב רעשידיסח ַא טביירש סָאד זַא ,טגָאזעג טשינ ןפוא םושב

 ןכיג ןיא רָאג "?טנעמָאמ רעד , םיא טָאה טסיזמוא טשינ ןוא טנעיילעג קרַאטש ןעמ

 ,טּפַאכעגסיוא

 ןוא רעקינָארכ רעקיפיפ רעד ןעוועג ךיוא זיא רעטעברַאטימ עטלַא יד ןשיװצ

 יד ,עשרַאװ טנעקעג טוג רעייז טָאה רעביב .רעביב המלש רעביירש:ןשזַאטרָאּפער

 -עשרַאװ יד טנעקעג טוג רע טָאה רקיע רעד ןוא טָאטש רעד ןופ סעירעפירעּפ עלַא
 ןשזַאטרָאּפער עטנַאקיּפ ,עלענָאיצַאסנעס ענייז ןרעפיל רע טגעלפ .טלעוװרעטנוא רעוו

 עלעגיּפש סָאד,, ןוא "ךעלביטש-םידיוב ןוא ןרעלעק רעװעשרַאװ,, ןעמענ יד רעטנוא

 ןיא םיצל ןוא אמזוג-לעב רעניילק ןייק טשינ ןעוועג זיא רעביב .ש .?עשרַאוו ןופ

 .."רקשו בזכ לע, הכרב יד ןכַאמ גנובײרשַאב ַא רענייז רעביא ןגעלפ עיצקַאדער

 -טשינ ,עשילרעטסיוא עכלעזַא ןטכַארטסיױא ןיילַא ךיז ףיוא ןעוועג קיעפ זיא רעביב

 טשַאררעביא טנָאקעג טָאה ןעמ סָאװ ןופ ,תוישעמ ענעגיולפעג-טשינ ,ענעגיוטשעג
 ,...טנעקעג טשינ םיא טָאה'ס רע ,ךיז טייטשרַאפ) -- ןרעוו



 283 | ק אז ם ה ר בא

 סילקיר .(קיריל) סילקיר .א "ןבעל רעזדנוא,, ןיא טעברַאעג טָאה טייצ עצרוק ַא

 ןַאמָאר סגנוטייצ ַא ךיוא "טכַאמעג , ןוא עסערּפ עשידנעלסיוא יד טעברַאַאב טָאה
 "הרוטפה, רעד ןופ ןעמָאנ ַא סעּפע טימ ןֿבירשעגרעטנוא ,םיכשמה עכעלגעט ןיא

 טימ ןעמוקכרוד טנָאקעג טשינ טָאה -- עיציבמַא טימ שטנעמ ַא -- סילקיר ךיוא

 -גערַאפ-טשינ ַא ,ןטימ ןיא ןַאמָאר םעד קידנזָאלרעביא ,קעװַא זיא ןוא ןגרעבכָאה

 ךיז רע טָאה ,םיכשמה ןָא געט רָאּפ ַא ךָאנ .םעלק ַא ןיא ןעוועג זיא גרעבכָאה ,ןטקיד
 .ןַאמָאר םעד ןקידנערַאט לָאז ךיא זַא ,טגיילעגרָאפ רימ ןוא ןעוועג בשיימ

 ןַאמָאר םעד בָאה ךיא ?ךעלגעמ סע זיא יו --- ,וויַאנ ךיא גערפ --- ?שטייטט ---

 | : ..טנעיילעג טשינ ןליפַא

 םעד ןלייצרעד ךייא לעוו'כ --- ןענעייל טשינ טפרַאד ריא ..,טשינ טַאש'ס ---

 הייצ ַא ןרעוו ךָאד טליװ ריא יייךעלגעמ ןייז ץלַא ףרַאד עיצקאדער ַא ןיא .טעשזויס
 ..שטנעמ-סגנוט

 "ָאר ןופ טלַאהניא םעד היולב .ןטונימ ןיא ,רוציקב רימ טלייצרעד גרעבכָאה ןוא
 | .,ךשמה ןטצעל ןזיב גנולדנַאה יד ,ןַאמ

 ןעגנערב רימ ןלעוװ ,רעבָאהביל םעד ,דלעה-טּפיוה םעד ,םיא ...עיז ןעטס'יוו--

 ריא ןופ ןפױלטנַא עידעגַארט רעד ךָאנ ףרַאד ,עטבילעג ןייז ,יז ןוא ,דרָאמטסבלעז וצ

 ןכעלשידיי ַא ןכַאמ ןלעװ רימ ...עיז ןעססיוו ..,לארשי ץרא ןייק קעװַא ןוא זיוה ךייר
 .טעברַא רעד וצ ךיילג ךיז טמענ .ןעגנוצעזרָאפ סקעז-ףניפ ןיא סע .טכַאמ ...לַאניֿפ

 . ,טייז א ןָא ּפָא ץלַא טגייל

 ,רעכיז טשינ טלמַאטשעגסױרַא ךיא כָאה -- ...ןווורּפ לעוו'כ ---

 ןעק ךיא זַא ,ןזייוו ךָאד ו זומ ןעמ ?ךיא בָאה הרירב ַא, :ךיא בָאה טכַארטעג ןוא/

 - אששטנעמ-סגנוטייצ ַא ןייז ָאי

 טָאװ וצ ,שילרעטסיוא יװ .טרָאּפס ןימ ַא רַאפ טכַארטַאב עבַאגפיוא ןיימ בָאה'כ

 טקוקעגרעביא ךיא בָאה ,ןלַאפרַאפ ...עיצקאדער ַא ןיא ןרעוו טווורּפעג ץלַא ףרַאד ןעמ

 רעטייו ןעמונעג ןוא לברדַא יד טרעשַאקרַאפ ,םיכשמה עטצעל יד ןופ קילדנעצ ַא

 טָאה ןגעווטסעדנופ ,ליפעג ןָא ,ץרַאה ןָא ןבירשעג בָאה ךיא םגה .םעדָאפ םעד ןעיצ
 ןיוש זיא סנגרָאמוצ דלַאב ,טריפעגסיוא ןרָאװעג זיא ןַאלּפ רעד ,ןעמוקַאב סעּפע ךיז

 סָאװ ,ןידלעה-טּפיוה יד ןעוו ,לַאניּפ ןשיטעטַאּפ ןזיב ױזַא ןוא .ךשמה ַא ןעגנַאגעג

 ןופ סעגערב יד וצ וצ טמיווש ,ליפעג לַאנָאיצַאנ ַא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה ריא ןיא

 עד יקעיא ידי יג - א,דנַאל ןשידיי ןשירָאטסיה

 ;טגערפעג ךימ רע טָאה ,ןפָארטעג רעטעּפש ךימ טָאה סילקיר זַא -
 רעזדנוא,, ןיא ןַאמָאר םעד טקידנערַאפ טָאה רעוו  !רייא טעב ךיא ,רַימ טגָאז ---

 | -. | | : | ?"ןבעל

 יב רעבָא .טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה -- ...עיצקאדער ןופ דוס ַא זיא סָאד --|

 רימ ןבָאה --- - טגָאזעג ָאי םיא סע ,ךיא םָאה טייהנגעלעג רעקידרעטעּפש רעדנַא ןָא

 ,טכַאלעג ןופרעד עדייב
 -קרעמפיוא רעמ טקנעשעג :גרעבכָאה רימ טָאה ןַאמָאר ןטימ השעמ רעד ךָאנ

 ןגעלפ סָאװ ,"םיבתכ,, ןקוקרעביא םוצ ןקוררעטנוא ןַײש רימ טגעלפ רע .טײקמַאז

 -רַאפ רדסכ ןעוועג שיט-ביירש ןיימ זיא .עיצקַאדער ןיא גָאט ןדעי בֹורל ןעמוקנָא

 -עילעפ ,ןעלקיטרַא ,סעמעָאּפ ,םיריש .ןעגנולייצרעד --- ןצכעכיירש יד טיפ ןטָאש
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 ךיא ..ןרעװ לופ שיוק-עיצקַאדער רעד טגעלפ גָאט ןדעי .ןרענַאשז עלַא ןיא ,ןענָאט
 לייט געלפ ךיא רעכלעוו ןיא ,?עיצקַאדער ןופ תובושת,, קירבור ַא טריפעגנייא בָאה

 ..."עקרעוו, ערעייז ןגעו ןפוא ןשיטסירָאמוה ַא ףיוא ןרעפטנע "םירבחמ,

 קורד םוצ ןטיירגוצ ןוא ןקוקרעביא םוצ ןפרַאוװוצ רעבָא רימ טגעלפ גרעבכָאה
 טָאה רע יװ תויה רעבָא ;רָאטקַאדער ַא וצ ןרעהעג סָאװ ,ןלאירעטַאמ עכלעזַא וליפא

 ןעלדנַאה וצ ױזַא טניולעג םיא טָאה ,ןרָאטקַאדער ענייז טימ קיטילָאּפ טריפעג דימת

 זַא ,ןעניימ טשינ ןלָאז ייז ידכ ,עיצקַאדער ןיא לָאר רעייז ןריזימינימ םורַא ױזַא ןוא

 ַאזַא וצ ןוא ..טניימעג טָאה יקצולירפ יבצ יו טקנוּפ ...טלעו יד טייטש ייז ףיוא

 -עג םיא ייב ךיוא סע טָאה בגא -- .ןזָאלרעד טשינ רעמ ןיוש רע ליוו סנעדעצערּפ

 וצ ַא ןבָאה טשינ םיא ייב רָאטקַאדער ַא לָאז :גָאלשרעטנוא ןלעירעטַאמ ַא טַאה

 ןרָאטקַאדער יד ךיז ןבָאה עקַאט רַאפרעד ..תוריכש עכיוה ףיוא טיטעּפַא ןסיורג

 יז ,ןטלַאהעג טשינ גנַאל וצ ,ןײגקעװַא סיקצולירּפ יבצ ךָאנ ,"ןבעל רעזדנוא,, ןיא

 ןעמוקעג טרָא ןייז ףיוא זיא ,קעװַא זיא שטיווָארעזיײל זַא :ןטיבעג רדסכ ךיז ןבָאה

 ךָאנ :לקנעב-ןרָאטקַאדער ןפיוא ןעוועג רעצריק ךָאנ זיא סָאװ ,רענלימ ןועמש .רד

 .מ) רזעילא-ב .מ רעביירש רעשידיי ןוא רעשיערבעה רעד ןעמוקעג זיא ןרענלימ

 ןרָאטקַאדער יד ןטיבעג ךיז ןבָאה ױזַא .בילטָאג עשוהי ר"ד --- רעטעּפש ;(ןָאסרַאזַאל

 עג טשינ רעכיז סע זיא גנוטייצ רעד רַאפ ןמיס רעטוג ןייק ."ןבעל רעזדנוא , ןיא
 עסיורג ייווצ יד דצמ ץנערוקנַאק רעקרַאטש ןופ ןטילעג טָאה ''ןבעל רעזדנוא., ןעוו

 ןגיוצעגוצ ןבָאה ענעי ."טנעמָאמ ,, ןרעגניי ןופ ןוא "טנייה,, ןרעטלע ןופ :ןעגנוטייצ

 ,רענעייל ןסַָאמ .רענעייל יד ןענווועג ןבָאה ןוא רעטעברַאטימ עטוג ןבַאטש עצנַאג

 -טשינ'יןעוו ןפיוק טוװרּפעג ךיוא טָאה :ןעגנוגנערטשנָא טכַאמעג ךיוא טָאה גרעבכָאה

 טשיג רע טָאה טנַאה עטיירב וצ ןייק רעבָא :רעביירש עטנַאקַאב ייב ןלאירעטַאמ ןעוו
 ,טלגנַארעג רעווש ךיז טָאה גנוטייצ יד ןוא טַאהעג

 ןענַאמָאר:סגנטיצ עטכײל ךָאנ געיעג ַא ןעגנַאגעגנָא זיא טייצ רענעי ןיא

 למוט ַא טכַאמעגנָא רעטשרע רעד טָאה -- "טנייה,, ןופ רָאטקַאדער רעד -- ןַאקצַאי

 ןעגנַאגעג גנַאל רעירפ רָאי ַא טימ זיא סָאװ ,"דניז ןופ ץענ ןיא ,, ןַאמָאר-דנוש ַא טימ

 ערעווש יד ןיא רענעייל ןענווועג טָאה ןוא ?טנייה , ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא םיפשמה ןיא
 םכילע םולש וליפא טָאה "דניז ןופ ץענ ןיא,, יו ?עקצַאצ , ַאזַא טימ ןוא ,רעטנזיוט

 | .יןרירוקנָאק טנעקעג טשינ

 עשידיי יד דצמ עיצקַאער עפרַאש ַא ןפורעגסױרַא טָאה "דניז ןופ ץענ ןיא;

 ךעלטנגײא -- ?טניה, םעד רַאפרעד טריקיטירק טָאה'מ .ןזיירק עשירַארעטיל

 ,מ .רענעייל םעד הרוחס עשידנוש עקידלציק ַאֹזַא ןעגנַאלרעד רַאֿפ -- ןענַאקצַאי

 טעלפמַאּפ ןשירעסײררעטנורַא םענעפָא ןַא טימ סױרַא זיא (עװַאק .ל .ש) דליװנַאװ

 -ַארָאמעד ןוא ןגעו עשידנוש עקיליב יד ףיוא ךיז טזָאל רעכלעוו ,ןענַאקצַאי ןגעק

 -ייו יד .הלועּפ לקיטש ַא טַאהעג ָאי טָאװ למוט רעד .רענעייל ןשידיי םעד טריזיל

 רעבָא ..."רעקידתועינצ,, ,רעדילָאס ןרָאװעג ןענייז "טנייה,, ןיא ןענַאמָאר עקידרעט

 רעשידיי רעד ןיא רדסכ ןטלַאהעגנָא ןיוש טָאה ןענַאמָאר ערעטכייל ןופ עדָאמ יד

 זיא סָאד -- ןַאמָאר רעקידנענַאּפש ַא זַא ,טניימעג ןבָאה רעבעגסױרַא יד .,עסערּפ

 ,ןטנוא ןעגנַאגעג זיא ןַאמָאר רעד .גנוטייצ ַא ןופ גלָאפרעד ןרַאפ גנידַאב-רקיע רעד

 ,רעביירש עדילָאס יד ןופ ןטעברַא יד ןעגנַאגעג ןענייז ןביוא ןוא ,ךירטש ןרעטנוא
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 טשַא םולש טימ סע ןכילגרַאפ ןוא ןובשח םעד ףיוא טלציוועג ךיז טָאה םיצל הרבח

 ַא רעטכָאט רעד רַאפ ןטלַאהעג שטיװָאשּפַאש לקעי טָאה ןביוא :"המקנ ןופ טָאג.
 ..לזייה, ַא טַאהעג רע טָאה ,רעלעק ןיא ,ןטנוא ןוא ,הרות רפס

 ביױהנָא ץא, ןוא ,"רעדנַאוװ ןיא ןרָאי; :רעכיב יד ןופ

 ,1962 ,סערייא סָאנעוב ,"גנילירפ ַא ןופ



 286 יי

 א א ירא

 / ןייטשרעבליז שינייב י ו

 לָאטיּפש ןיא

 ףָאלש ןופ טנייה ךימ טקעוװװעגפיוא טָאה טניה ןופ ןייוועג'
 ,עדנו-ענ ןוא עטלגָאװרַאפ ,טניה ןופ ןייוועג'ס
 -- לָאטיּפש ןעמַאזנייא םענופ רעטצנעפ רעטניה

 ,גָאט ןופ סורג ַא רימ ןעגנערב וצ

 -- קערש ןופ רעטקיניײּפרַאפ ַא ךיז טּפַאכעגפױא בָאה'כ
 ,דמערפ רעד ןופ םיאלוח ייווצ טססוגעג ָאד ןבָאה ןטכענ טשרע
 ,טגָאלקַאב טשינ םענייק ןופ

 ,ךוט ןטצײרקַאב-ץרַאװש טימ טקעדַאב

 ,קעװַא טריפעג

 :ןעזעג ךיא בָאה ביוש רעד ךרוד ןוא
 .ןעוועג ףָאלעגפיונוצ ַא ןעָארק ןופ ףיוה ןפיוא זיא'ס
 ,גנַארדעג ןיא טײצלָאמ-םערָא ןַא ףיוא רעלטעב יו

 ףָאלש ןופ טנייה ךימ טקעוװעגפיוא טָאה טניה ןופ ןייוועג'ס

 1923 ,עשרַאוװ

 ַא ןיא 1902 ןריױבעג -- רָאטקַאדער ,רעלייצרעד ,טעָאּפ -- ןייטסערעבליז שינייב

 1922 .שזדֲאֹל רעטעּפש .ענטוק ןייק רעבירַא זייודניק .עיצילַאג ,ענרַאט ןבענ ףרָאד

 ןיא ןַאד טניז ;עשרַאו ןיא -- טקנערקעג רועיש ַא ןַא וא טבעלעג -- 1935 זיב

 ןעגנולייצרעד ,ןעגנולמַאז -רעדיל ןופ רבחמ .ץיוושיוא ןיא ןעמוקעגמוא 1942 .עיגלעב

 ןיטסרעבליז שינייב .ןּפרעוװטנַא ןיא ,עשרַאו ןיא ןטפירשעטייצ טריגַאדער ,ןענַאמָאר

 ןענעז רעדיל יױוצ יד .החּפשמ רעשירַארעטיל רעוועשרַאו רעד ןופ בויא רעד --

 םסָאד ;לָאטיּפע -- טייקכעלקריוו רעװעשרַאוו רעקידנעטש טעמכ סעשינייב ןופ סנייא

 רערענעש ןוא רערעסעב ַא ןגעוו -- םולח ןוא ןרמוא ןופ טלעוו ןייז ןופ -- ערעדנַא

 ."קרָאי-ינ ,לסירב ,עשרַאו ןיא , -- םוטעמוא טלעוו רעשיטסילַאיצָאס ,רעלַאיצָאס
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 רעטעברַא ןכעלטנגוי םוצ

 .א

 ,סיוא דיירפ רעייז לגייפ ןעיירש רעדלעוו רעביא ,רעדלעפ רעבי

 -- םערוטש ברע רעלדָא עגנוי ךיז ףיוא ןביוה רעכעה ,רעכעה א

 ,קיגױב ןוא ףרַאש ןעגנילק יד יװ ,רעּפרעק ןענוז -- רעּפרעק עגנוי
 .סיוא טדימש רע ןעוװ עלדַאװָאק ףיוא רעדימש םייב יו ,קיגיוב ןוא ףרַאש

 -- .ןוייא ןוא םַאלפ ןוא ןוז ,רעדניק ...ןזייא ןוא םַאלפ ןוא דלָאג ןוא ןוז

 :תורוד עצנַאג ןופ גנַאזעג ַא -- רעדילג יד גנַאזעג ַא ןעגניז

 ןעמָאל ןוא בָארג !רעמַאה ןוא קַאה --- ןטכַאש עפיט ןיא דרע טלמערד
 ,ןזײװַאב טנייה ךיז טלעוו רעד רַאפ תונחמ עגנוי יד ןָא ןעמוק

 .ב
 .ןגױא ערעזדנוא ןופ סױרַא לעה טקוק ערעטיול טכילגָאט סָאד

 -- ןענעקרעד זדנוא טעװ טלעוו ןוא טלעװ רעד וצ רעטנענ ןעייג רימ
 .ןגייוש קיטכענ רעזדנוא הרובק וצ טנייה ןעגנערב רימ

 ןענָאידַאטס ףיוא זדנוא טפערט ןעמ ,עקיטפערק ,עקידבוט-םוי ןוא
 | -- -- ןגיובנלייפ עקנילפ יװ ,ליּפש ןוא ץנַאט ן'תעב ענעזָאלעצ

 ןענָאמ ריד ייב ןעמוק רימ ,זדנוא ןופ טייוו ןוא זדנוא ןיא ,טלעוו ךע -

 | יג

 ,קרָאי וינ ןופ ןוא לסירב ןופ ןוא עשרַאװ ןופ

 ,רעיוב עבלעז יד ןוא רערעטשעצטלעוו עבלעז יד

 -- רעיױּפ רעד ןוא ןַאמגרַאב רעד טעכעלנע ןענעז'ס יו

 .קרָאי וינ ןופ ןוא לסירב ןופ ןוא עשרַאװ ןופ

 ,ןגעוו יד ףיוא תונחמ עגנוי ןענַאּפש ָאט

 ;סעציײלּפ ףיוא ךעלקימולט ןוא ץױַאה ןיא דיירפ טימ
 -- זיא ץייר רעד קרַאטש יוװ -- ליצ םוצ ץלַא רעטנענ סָאװ

 ייןגעו יד ףיוא תונחמ ןגנוי ןענַאּפש ַאט

 1926 ,עשרַאװ

 (1957 ,זירַאּפ ,"רעדיל עטלמַאזעג , ךוב טענופ)
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 רדח ןיא
 יב 2

 רעטצנעפ עטביוטשרַאפ עמורק יד ךרוד .גָאט-רעמוז רעקידעכָאק רעסייה

 ןלייז עקידורב ןײרַא ןוז יד טקיש קָאטש ןטרעפ ןפיוא רדח רעזדנוא פן
 ןצנַאגניא טנערב לביטש-םעדיוב ןופ ךַאד רענעכעלב רעד .ביוטש ןטכידעג

 יד ןיא זיב ךעלעטיה ענעכיט ןוא ענעטעמַאס ערעזדנוא ךרוד טילג ןוא ץיה ןופ

 ,ןתירב וצ "ענּכָארּפ, סױרַא ןעלבירג רימ ןכלעוװו ןופ ,שיט ןגנַאל םורָא ,סנברַאש
 ךיז קידנסייר ,ןטייוצ םוצ רענייא טּפעלקעגוצ ,ךעלגניי ןצעביז עצנַאג רימ ןציז
 ןּפַאּכ יּבַא ,שיט ןפיוא טגיילעגסיוא ןגיל סָאװ ,םישמוח עטקילפעצ ריפ יד רעביא

 | | ,טרָאװ ַא

 ךרוד ,לסעזעג ןסירעגסיוא ןַא טימ לוטש-רעטָאפ רעטעבעג ַא ףיוא ,ןָאנביױא
 טציז ,ץכַאלביה עטלזיירקעג ןוא ייה ,רָאה עשידרעפ סױרַא ןעשטרַאטס'ס ןכלעוו

 לסיפ-ןסקיפ ַא ןופ קישטנַאק ַא רע טלַאה טנַאה רעד ןיא .ןיילַא דמלמ ריאמ -- ,רע

 ,ןסנָאװ ןוא דרָאב רעלעג-יורג רעד ןופ שינעטכידעג ןייז ךרוד .ןשקָאל סקעז טימ
 ןצנַאגניא ןוא ךיור-עקלויל ,קַאבַאט-קעמש ןופ טברַאפַאב וצרעד ךָאנ ןענייז סָאװ ---

 -- ליומ סָאד טָאה רע ווו טשינ לָאמנייק ןעייטשרַאפ רימ זַא ױזַא ,טעװענעטלָאקרַאפ
 ;ןוגינ-רדח ןטיירדעג ןטימ ,רעטרעוו עטיירדרַאפ ,ענעּפמודרַאפ ןרעה ךיז ןזָאל

 -- בלחו ,רעּפָא-דנַארב ַא ןוא -- הלועו ,רעּפָא רעצנַאג ַא ןוא --- םימלשו ---

 ..טָאג וצ --- ינדאל ,ןפּפמעד רע לָאז --- ריטקי ,סטעפ ןוא
 יז טציז ,ךעלגנייייקדרד יד ךיז ןענרעל סע וו טרָאד ,שיט ןטייווצ ַא ייב

 .,טסיצילבופ ,גרוטַאמַארד ,טסינַאמַאר ,רעליײצרעד -- רעגניז עשוהי לארשי
 ןיא לטעטש ַא ,ײרָאגליב ןיא 1893 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא -- טסילַאנרוששז
 1921--1918 ןרָאי יד) .עשרַאװ ןיא 1933 רָאי ןזיב רָאי-סנבעל ןט18 ןייז ןופ ליפ
 רעד ןיא גנַאגקעװַא ןעגנולצולפ ןייז זיב 1935 טניז .(דנַאלסור ןיא טכַארברַאפ
 עטסערג יד ןופ רענייא -- -- .קרָאי וינ ןיא -- 1944 רַאורבעפ ןט10 -- טייקיבייא
 .סעמַארד ,ןענַאמָאר ,ןעגנולייצרעד ןעגנולמַאז ןופ רבחמ .שידיי ןיא סרעטסיימ-עזָארּפ
 ,שיזיוצנַארפ ,שילגנע ,שיערבעה ןיא ןענישרעד ןענעז קרעוװ ענייז ןופ ערערעמ
 רעדירב יד ,בלַאק עשֶָאי ,ןזייא ןוא לָאטש :ןענַאמָאר ףניפ .ַאא ישיליופ ,שידנעלָאה
 יקסווָאנרַאק ןוא יזנכשא -- יז ןופ ייױוצ .יקסווָאנרַאק החפששמ ,ןמחנ רבח ,יזנכשא
 רעוועשרַאו ,טפַאשדנַאל עשידיי רעוועשרַאוו יד .סַאגַאס-החּפסעמ עסיורג ןענעז --
 -- ןענַאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד סרעגניז ןיא רָאפ טפָא ןעמוק ןטלַאטשעג עשידיי
 ַא רָאי קיצנאווצ ןוא עכעלטע שטָאכ .עיגָאלָאטנַא רעד ןיא ןטנעמגַארפ יד ייז ןופ
 ןוא שזדָאל ןיא רָאפ ןעמוק סַאגַאס-החּפשמ עסױרג עניז -- עשרַאװ ןיא בשות
 ,קרָאידינ ןיא
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 ,ךעלקעב עטרַאדרַאפ ,ךעלזענ עטרימשרַאפ טימ ,ךעלעקטיימ ענעטלָאּפשעג יד
 ,ױעלכיק-עדָאגַאי ןופ ךעלתופנכ-עברא עטרימשרַאפ טימ ,ךעלהאּפ ענעסָאלפעצ טימ
 ןעמַאזוצ ייז ןגיל --- ,עסיורג יד יװ ,ךעלעוויטש ןוא ךעלעקטָאּפַאק עגנַאל טימ ןוא
 ןיא רענייא ךיז קידנבייר ,טציוושרַאפ ,טעילוטעגוצ ,עגָאלדָאּפ רעקיצומש רעד ףיוא

 רעד ףיוא ןלירב רָאּפ ַא טימ ,ןיציּבר יד .תולוק ענעגושמ טימ ןעיירש ןוא ןרעדנַא
 טקירטש ,עלעקנעב ןיילק ַא ףיוא טציז ,ןגױצעגפױרַא זָאלג ַא ףיוא קָאז ַא טימ ,זָאנ

 ,לרעיילש ןיא לזיּפש ַא טימ עלייוו עלַא ךיז טצַארק ,רעגניפ עקיציּפש יד טימ ךיג

 ןקידהנשה-שאר ןופ ירבע טנרעל ןוא ,חאנה ןופ ייברעד םינּפ עצנַאג סָאד קידנעיצעצ
 א רעביא קָאװשט ַא טימ ןצַארק לָאז'מ יו ,ןעמ טרעה סעּפע -- סױרַא רוזחמ
 : ;ביוש

 ..םיצפצב יפונצב ...םיגגלמ קפקופי ---

 :םענייאניא עלַא ךָאנ טיירש גראווניילק --

 ,,םיללממ .,,םיפוצפיצ ..,םילגלג ---

 סָאװ ,רעטרעוװ ערעווש יד ,טלמוטעצ ךעלגניי-יקדרד יד ןופ דלַאװעג סָאד

 טמוק סע סָאװ ,ןגָאז רימ .ףיונוצ ךיז ןשימ ןוא ךיז ןרעטנָאלּפעצ רדסכ ןרזח רימ
 ;ךייר ןופ לוּבמ ַא יװ ,רעמ טשיג ךיז טרעה סע ,טנַאה רעד רעטנוא

 לא טיי דנארב ֹא ..יסטצעפ א טָאג וצ ,רעּפָא ןא ,דנַארב א =

 ;ךיז טיירשעצ ןוא שיט ןיא לסיפ-ןסקיפ ןטימ קַאנק ַא טיג יבר רעד

 ןופ לטײה'ס ךע לע ,ףיוא ךיז ךיא ביוה טָא ...ביוהנָא ןופ ,לָאמַאכָאנ -- 
 ..רעּפָא רעצנַאג ַא ןוא הלועו ..,ןהפרש ףךייא

 טדער'מ סָאװ ,סָאד טשינ וליפַא ןיוש טרעה רענייק זַא ,רעטייוו ןװלמוט רימ

 ןעמ טָאװ "לטייה סָאד ןהפרש ןוא ןביוהפיוא, סניבר םעד רַאפ .סױרַא ןיילַא

 ךיז ,ןריאמ 'ר ןיבר רעזדנוא ,ןָא םיא טמוק ךיג ױזַא טשינ .ארומ קרַאטש טשינ

 טכַאמ ןעמ ןוא עקַאט רימ ןציז ,.לוטש-רעטָאפ רענעסירעגסיוא רעד ןופ ןביוהוצפיוא

 טקוק'מ ןוא ןעלגילפ יד ּפָא ייז טסייר'מ .ןגילפ ןעמ טּפַאכ סנטשרע .ןצנוק ענעדישרַאפ

 עטהירב ַאזַא ןעוועג סָאװ רָאנ זיא סָאװ גילפ עבלעז יד יוװ ,טייקנדירפוצ סיורג טימ

 ןוא ,שמוח ןרעביא עטעקַאנ ַא טציא ךיז יז טייג ,ןעלגילפ יד טימ טעמושזעג ןוא

 ףױוד ןטניה ןופ ךעלדמעה יד טימ -- ,ךעלגניי הנחמ ַא .רערעזדנוא יבר רעד

 ןגילפ ערעדנַא .ןָאטוצּפָא סנױזַא טָאה יז סָאװ ,טסייוו טָאג ךיילג ,ךיז טלייא
 ץיּפש ןייא טצעזױַאפ ןעמ ,עלעיורטש ַא טמענ ןעמ ,ןייא ןעמ ?טנַאּפש,, ,ערעסערג
 ענייא .ןרָאפ ייז טסייה'מ ןוא גילפ רעדנַא ןַא ןיא ץיּפש ןטייווצ םעד ,גילפ ןייא ןיא
 ...ןריר טשינ טרָא ןופ ךיז ןענָאק ןוא ברעמ ןייק עטייווצ יד ןוא חרזמ ןייק טיצ

 סָאװ ,ביוטש ןסַאּפ יד .רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש ץלַא ןוז יד טנערב רדח ןיא

 ךרוד טריפ'מ ביוא זַא ,טכידעג ױזַא ןענעז ,רעטצנעפ ןכרוד ןיירַא ךיז ןסיײיד

 ,עטנקירטרַאפ יד ןיא .עקידרעייפ יװ ,ענעדלָאג יו סיוא ייז ןעעז ,רעגניפ יד

 שיירפ ןופ ןלייצרעד ןוא ןעשטשיּפ ,לגייפ ןָא ךיז ןגָאלש ךעלעבייש עטעטַאלעג

 ןענעפע טשינ טוָאל יבר רעד רָאנ -- רעדלעוװ ןוא ןכייט ,רעדלעפ ןופ ,ןטלעוו

 ןופ יו ,גנַאל ךיז טיצ גָאט רעד .גנוליקרַאפ ַא רַאפ ארומ טָאה רע .רעטצנעפ ןייק

 טביוה סע -- ףיוה ןפיוא לסיב ַא ןזָאלּפָארַא קרַאטש ךיז טליװ זדנוא ןוא -- ךעּפ

 :ןָא ךיז
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 ...יבר ,יוא ,יוא ..,ןײגּפָארַא ?ףרַאד ,, ךיא ,יבר --

 ..רעכיג .,.ךיוא ךיא ,יבר --

 ,סעקשַאד עטריקַאל טימ ךעלעטיה ןיא ךעלגניי ןבעל ַא זיא ףיוה ןפיוא

 ןבָאה ערעדנַא .עּפילק ןיא ןליּפש -- יי טפור יבר רעד יװ ?ךעלטנעדוטס,
 ןוא לַאב ַא טכַאמעג ,ןטָארד טימ ןדנובעגמורַא ,סעטַאמש לקעּפ ַא טלקיוועגפיונוצ
 טכַאמ ,לדער ַא ייב טיירד ,רעלקומש ַא טעברַא ףיוה ןרעביא .לַאב ןיא ןליּפש

 ךיז טליו סע .ףיוה ןרעביא רעסעװרָאב ַא טפיול ןוא ןרונש ענעדייז ןוא ענעלָאוװ
 ,לדער םייב ןָאט יירד ַא קרַאטש

 ןפיוא ?שזָארָאמיכַאס,, לסעפ ַא טימ ּפַאצַאק ַא דלַאב ךיז טזייוװַאב ףיוה ןרעביא
 ימלמ רעד טלָאמעגסױא ןיא שמוח:שטייט ןיא יװ ןצנַאגניא סיוא טעז רע .ּפָאק
 ןָא ןסעגרַאפ רימ .ןעגנוי יד טימ וניבא םחרבא ןגעקטנַא טייג רע תעב ,קדצ
 יי ;ןגיוב סיוא-לייפ ךיז טזָאל'מ ןוא "בוח, רטזדניא

 ..רעייווצ ַא ראפ ,רעסקעז ַא דאפ ---

 :קישטנַאק ןטימ טּבײרט ןוא -- ןיציבר יד ָאד ןיוש זיא טנעמָאמ םעד ןיא רָאנ

 .םייה ַא עלעקנעבסופ ַא ןלעטשוצ ןיוש לעוו'כ ,םידזממ ,ףיֹורַא --- -

 ,"שזָארָאמיכַאס , ןפיוק ןלָאז רימ ,ןיציבר יד ,טשינ טדייל יז

 ,סנּפָארט"סטילב טימ רעייא ןופ טכַאמעג -- יז טגָאז -- זיא'ס --
 ,"דַאנָאמיל , ןילַא טכַאמ יז ,שרעדנַא סעּפע בילוצ סע זיא ןתמא רעד ןיא רָאנ

 עטליופעצ ַא ןירַא טפרַאװ ,רעסַאװ רעּפעש א ןיא זייא קיטש ַא ןיירַא טפרַאװ יז

 :טיירש ןוא לפעלכָאק ַא טימ סיוא טשימ ,עדָאס ,ןירטיצ

 ..ןֿפױלסיױא ךָאנ טע'ס ,רעייווצ ַא טלָאצַאב רעכיג --

 רימ ,ןלַאפרַאֿפ רָאנ ,ײט-טנלָאשט יו טקעמש ,םערַאװ זיא יידַאנָאמיל,, יד
 טזָאל רַאפרעד ..סיוא סע טפיול טשינַא םוראוו ,סיוארעירפ ןלָאצַאב ,ןפיוק ןזומ
 .ופ טנרעל .ןעלמירד טשרמולכ ךיז טּכָאמ רע .ןפיטש לסיבַא יבר רעד זדנוא

 י :ףָאלש
 ַא ןוא -- בוו ,גָאלּפטױה ַא ןוא -- תחפסו ,קעלפ ַא ןוא -- תאשו --

 ..רעקידעניר

 :שיט ןרעטנוא ךעלטיווק ןיא ןליּפש ןוא ךָאנ ןגָאז רימ
 ...עזיוו ןשָארג ַא ,קעלפ ַא ןוא תאשו --

 ..סנעעזעג ןשָארג א ךָאנ טימ -- רעקידעניר א ןוא בזו --
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 -- ןסע ןכָאנ תבש

 ,הלח ךעלקערב ןפרָאװעגנָא ןגיל רעטכײל ענעשעמ עטפירטרַאפ יד םורַא

 -"הצקומ,, ,ןייו-עקנישזָאר ןופ ךעלדנרעק ןוא לֹּפֶע ןופ ןלָאש ,שיפ ןופ ךעלדנייב

 יד ,ּפמָאל טפַאנ רעטנערכעגסיא רעד .ןעמענּפָארַא טשינ רָאט'מ סָאװ ,ןכַאז
 ,טרגּפעג יו סיוא ןעעז ייז .ךיז םורַא סנטָאש עדמערפ ,ענהפירט ןפרַאװ ,רעטכייל

 ןקידעכָאװ םעד ןָא ןוא עטָאּפָאק "רענרעכעלב; רענעשזרעס ַא ןיא ,יבר רעד
 ןוגינ רעד .קרּפ טנרעל ןוא לוטש-רעטָאפ ןייז ןיא טציז ,טנַאה ןיא לסיפ-ןסקופ
 ןענעייל ןָא ,םיקידצ ךָאנ םידּפסה ןכַאמ םינבר סָאװ ,ןוגינ םניא טנָאמרעד רענייז
 | :קובי-רבעמ
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 -וטשרַאפ ַא ןופ -- החורס הּפטמ -- ?וטסמוק ןענַאװ ןופ ,התאב ןיאמ --
 םירעװ המר טרָא ןַא וצ םוקמל -- וטסייג ןיהווװ ,ךלוה התא ןאל ,ןּפָארט םענעק
 ..םירעוו ןוא העלותו --

 סױרַא רע טגָאז ,לָאמ ייוצ רעביא טרזח רע סָאװ ,"םירעוו, טרָאװ םעד
 ,סע טגָאנ ,ךעלגניי זדנוא ןוא -- האנה ַא טימ ,טייקפרַאש רעדנוזַאב ןימ ַא טימ
 .ױזַא ףיונוצ ךיז ןשטעװק רימ .ןעשזירג ןיוש זדנוא לָאז םערָאװ ַא יו ,טסערפ
 ךעלהאּפ יד ךרוד ךעלטיה ענעטעמַאס יד ןופ ךעלרינש ןיא טניר סייווש רעד זַא
 רימ -- רעדמעה עקידתבש עשירפ יד ןופ רענלעק עכייו ענעפָא יד ןיא זיב
 ,טייו ,דמערפ זדנוא ןענעז רעטרעװ יד .טרָאװ ַא ךָאנ טרָאװ א רעביא ןרזח
 ,סױרַא ןעמוק רימ ןענַאװ ןופ ,"ןּפָארט רענעקנוטשרַאפ,, רעד טּפיוהרעביא

 -- ? שטייט'ס --

 יז לָאז יבר רעד ליפיוו .ןײרַא טלַאװג טימ ןוז יד ךיז טסייר רעטצנעפ יד ךרוד

 ןעגנעהנָא טשינ לָאז ןיצבר יד ךעלדיילק-רעטנוא לפיוו ,ןוז יד ,ןלעטשרַאפ טשינ

 סניבר ןטימ טפיטש ןוא ,ןוז יד ,ךרוד ךיז יז טסייר ,יהמימח; רעד ןופ ךיז ןלעטשרַאפ וצ
 -ברַאפ סניבר ןטימ וליִפַא ,ךעלעקטָאּפַאק יד ןופ ּפענק ערעזדנוא טימ ,ןלוקַאּפש
 רעטעשזדנַאלברַאפ ַא ןוא ,ייז ןבײױטוצּפָא טשינ ,ןעמושז ןגילפ .ןסנָאװ ןוא דרָאב רעזָאל

 יד ןופ בױטש טיש ,פמָאל ןופ לזעלג ןיא טנשקערַאפ ךיז טיירד גנילרעטעמש
 ;טשיור ןוא ךעלגילפ

 ...ששששז ---

 ?לדלעוי:רעגַארּפ , ןופ זדנוא טלייצרעד :זדנוא רע טלייצרעד ןּכַאז ךס ַא ןופ
 "ףצציװישז , ןּפַאצ ןוא לגייפ ךָאנ ךיז ןגָאי ,םורַא טציא ןפיול ךעלגניי ןּכלעװ ןיא

 -עגסיוא טימ טגיילעגסױא טגיל סָאװ ,לסייו רעד ןופ טלייצרעד ;רעמייב יד ןופ
 דמַאז ןסייה ןיא ךיז ןרעגלַאװ סיורג ןוא ןיילק ןוא ,טימ ןיא ןעלזדניא עטנקירט
 ענירג ענעסקַאװַאב םורַא יװ ,"גנוטסעפ,, ןופ טלייצרעד ; ךייט ןיא ךיז ןעקנוט ןוא
 ,טייק ןוא דניק טימ ,ןשטנעמ עטורעגסיוא ,עקידתּבש רעטנזיוט טציא ןגיל גרעב
 ,דרעפ ףיוא ןסעקרעשט ךיז ןגָאי סנטייוורעד ןופ ןוא ,"סעדָאיל ,, ןסע ,ןרעק ןקַאנק
 ,ַאט-ַארט -- ךעליירפ ןרעטײמָארט ןוא ,ןטייר ןטימ ןיא ףױרַא ןוא ּפָארַא ןעגנירּפש
 --- !ַאַאטָאט

 טקידנע ,ךיז טכוד טָא .יירד ,ייווצ ,סנייא .םַאזגנַאל ךיז ןשימ ךעלטעלב יד

 !ארונטרב א ךָאנ ןַארַאפ ףיינ רעבָא -- !טָאג וצ טביולעג .קרּפ רעד ,ןיוש ךיז רע
 ןופ טרָאװ ןדעי ףיוא .ךעלעיתוא ענבָארד עניילק טימ ,םיטשּפ טימ ארונטרב א --
 ,ארונטרב םעד ,טַאהעג םיא ריִמ ןבָאה טנייפ יו ,טָאג .טרעדנוה ענייז רע טָאה קױט
 טימ ,ןרַאד ַא ,ןזיב ַא -- ןעזעג םיא ןבָאה רימ ףיבר םעד יו רעמ לָאמ טנזייט
 ךעלטנעה יד ןוא -- לדרעב טלזיירקעג-ץרַאװש רעטיש ַא ןוא זָאנ רעסיורג ַא
 ןענָאק יױזַא םיא לָאזמ ןעוו ,ןייז סע טלָאװ טוג יװ ,ךָא -- טרעמעלקעג ןבַאה
 | ..!ןסיירסיוא ,םיא סע ןקילפסיוא ןוא לדרעב ןרעטיש םעד ייב ןּפַאכנָא

 ;בוטש רעטקיטשעגנָא רעד ןיא ץלַא ךיז טלגרָאג לוק סניבר םעד

 :טגָאז רע ןוא גע ןיא טייג שטנעמ רעד בא -- הז ןליא האנ המ --
 -- בייל ןייז ןיא קידלוש ךיז רע זיא -- ושפנב בייחתמ ,םיונ רעד זיא ןייש יו
 ,התימ בייח רע זיא ארונטרב רעד טכַאנ

 ;ךָאנ ןגָאז רימ
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 .יהתימ בייח רע זיא -- התימ בייח ---

 .ןוא ץיה ןופ ןעגנילש ןוא ךיז םורַא ןגיוא עטראטשעגסיױא טימ ןקוק רימ ןוא

 ,ליומ ןיא ץכעיײּפש סָאד טשרוד

 ךיז טמענ ןוא טעב ןופ ןיצבר יד ףיוא ךיז טכיוה -- ךיז טסיחעצ םלוע רעד

 ,.סביוא-תּבש ןוא ךיוי-ךעלרַאב ןטיירג זדנוא

 ,ךעלסיז זיא סע .רעסַאװ טימ ךעלעּפע'ןזָאה עניילק ןופ יז טכַאמ ךיוי-ךעלרַאב

 "-קעמש ןופ לסיבַא ןוא למיש ןופ לסיבַא סע טָאה חיד ַא ןוא ,םערַאװ ,טכיזעג

 עקידתבש יד ןופ .דוביפ רטנעטלעז ַא רָאג זיא רַאפרעד סביוא-תבש סָאד .קַאבַאט

 יבר רעד ןוא ,ךעלרעק ןביילב ,ףיוא ןסע ןיציבר רעד טימ יבר רעד סָאװ ,ןעמיולפ

 יףעלרעק ייוצ וצ ןדעי דוכיכ זדנוא טיג

 ...סערדָאי טרָאד ןַארַאפ -- רע טגָאז -- ףיוא קַאנק --
 .ךיז טרעזייב יבר רעד רָאג ,זדלַאה ןופ זדנוא טכירק סע

 ..ןייצ טטנוזעג ןֿבָאה ףרַאד עלעגניי ַא ...המהב ,קַאנק ,קאנק--

 זיא ארונטרב ןרַאפ רעטעב ץלַא .רעגנעל סָאװ ןעיצרַאֿפ ןוא ןקַאנק רימ

 .יךָאד סע

 | | ;דנוא טרעדנוווַאב ןיצבר יד

 טנװעג םוצ ..ךעלדנייצ ענרעזייא -- ּפַא ודנוא יז טייּפש --- ופ ,ֹופ ,ופט ---

 ,.,ךייא

 ,1916 רָאי סָא

 -עגסיוא ,ןסָאג רעװעשרַאװ יד רעביא ליצ ַא ןָא טרעדנאװעג טָאה רענרעל

 -  .ןטייז עלַא ןופ ייז ןטסָאמ

 רעביא .גנוגעװַאב ןוא ץיה ןופ ןגיובעג ךיז ןצנַאגניא טציא טָאה טָאטש יד

 "מורַא ןענעז ,רעדער ןוא ןוז ןופ ןרָאװעג ךייוו ןענעז סָאװ ,ןקורב עטילגעגנָא יד

 -הנושמ יד טימ קידנרעטיײמָארט ,ןליבָאמָאטױא עשירעטילימ רועיש ַא ןָא ןפָאלעג

 ןוא שינעליא סיורג ןיא ןפָאלעג ןענעז רעפיוקרַאפ-סגנוטייצ .ןלַאנגיס עטסקיד

 :תורושב עבלעז יד ןרעװו ביוט זיב ןגירשעג

 ,עטעדנווורַאפ ןוא עטעגרהעג טנזיוט ןעצ ---

 | ..י!סססעיינ עטצעל ,עיצַאזיליבָאמ

 טימ ךעלרופ טלקייקעג ךיז ןבָאה רעטנָאלּפ ןוא רעדורעג ןצנַאג ןשיװצ ןוא

 עגנַאל וצ עטעטַאלעג טימ ךעלרופ עשידיי עקידלטעטשניילק עדנלע .עזָאלמייה
 רעטערבנשקַאל ,סרעמע טימ ןצנַאגניא ןעגנָאהַאב ,ןעלשיד עמורק טימ ,?סעקָאב,

 רועיש ַא ןָא ,רעדניק ןוא רעבייוו ,טנַאװעגטעב טימ טקַאּפרַאפ ,סרעטלומ ןוא

 טימ ךעלדימ ענעסקַאװרעד טלסיירטעג ךיז ןבָאה קעפ ץיּפש יד ףיוא .רעדניק

 יד טימ ,ןגױא ענעסירעגפיוא עלעקנוט ןוא ּפעק עטלדוקעצ ןוא עטרעדעפרַאפ

 ,ךיז ןשעל סָאװ ,ליוק יװ סיוא ןעעז סָאװ ,ןגיוא עשירעלדיימ-שידיי שיפיצעּפס

 ,סטרעפוק ןשיװוצ .ןרעקַאלפפיוא גנילצולּפ לטניו ןטסעדנימ םייב ןענעק ייז רַאנ

 ,טנעה יד ןיא ךעלעציּפ טימ ךעלעדיימ ,גרַאװניײלק ןסעזעג ןענעז קעּפ ןוא ןשיוק

 סעקפַארַאק עקידחסּפ יד טקַאּפרַאפ ןגיל סע עכלעוו ןיא ,ייה ךעלשיוק טימ ערעדנַא

 ןפרָאװעג ןבָאה ,טנַאה ןיא "לקינוב-לכ, ןסירעצ ַא רעדָא שמוח טישעצ ַא טימ

 עשירפ -- !םארגעלעט עקיטניוו ַא
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 טייקנייש עטסדנימ יד ןזָאלוצכרוד קידנבָאה ארומ ,ןטייז עלַא ןיא ןקילב עטמַאלפעצ

 עקידרעב טּפעלשעג ךיז ןבָאה ,ןרופ יד ןבעל ,ןטנוא ןוא .טָאטש רעסיורג רעד ןיא

 ןוא דרעב עטרעבישעצ ערעייז ןיא סָאװ ,ןדיי ענעגיובעג ,עטלטרַאגרַאפ ,סעטָאט

 ןעייג סָאװ ,ןדיי ,טּפַאזעגנייא תולג רעצנַאג רעד טגיל סעטָאּפַאק עטעװעדלַאפעג

 ןעמ יוװ ,טייקינעטרעטנוא ןוא הענכה רענעגיובעג רעבלעזרעד טימ ןרופ יד ךָאנ ךָאנ

 -רעד לדרעפ רעצניװָארּפ ַא זַא ,טייצ וצ טייצ ןופ רָאנ ןוא ,הטימ ַא ךָאנ ךָאנ טייג

 ךיי ַאזַא טּפַאכ ,יײװמַארט ַא ,ליבָאמָאטיױא ןקידנפיוליײברַאֿפ א רַאפ ךיז טקערש

 ןכעלשידיי ןכָארבעג ַאזַא טימ ךיז טיירשעצ ןוא טנַאה ןיא ןצייל יד רעטסעפ

 | ,רררּפט --- יֵאטס -- רױרּפט ---

 עכלעזַא ןעזעגנָא ךיז רע טָאה גונעג .ןעוועג טנַאקַאב ךעלרופ יד ןענעז ןרענרעל

 ןיא ,"שּפעיװ, ןוא "ןַאס,, ןכייט יד םורַא ןגעוו עקיּפמוז עטקיטָאלברַאֿפ יד ףיוא

 ךָאנ טציא ייז קידנעעז !ענדָאמ רָאנ .ץענערג םורַא ךעלטעטש עשידיי עשיצילַאג יד

 קיטייװ ןוא דנַאש ַאזַא ,ןפורעגסױרַא קיטייוו ַאזַא םיא ןיא ייז ןבָאה ,שירפ ,לָאמֹא

 ןייג קידנענעק טשינ ,קורב םוצ טדימשעגוצ ןייטש ןבילבעג זיא רע זַא ,ןעמַאזוצ

 | ,געוו ןייז רעטייוו

 ,קיטייוו רעטנַאקַאב ַא ןעוועג זיא סָאד

 טָאה רע .עיצילַאג ןיא ,טרָאד עקַאט טליפרעד םיא רע טָאה לָאמ ןטשרע םעד

 ,ענערג עשהריק יד רעכבירַא לָאמ עטשרע סָאד ,"זָאבָא, ןטימ ייה טלָאמעד טריפעג

 ןטשרע םעד ןוא .ןרָאװעג ןעמונעגּפָארַא רעטילימ ןשיסור םעד ךרוד זיא עכלעוו

 ַא טימ קַאזָאק רעקידנטיײיר ַא ןעוועג זיא ,ךאילש ןפיוא טנגעגַאב טָאה רע סָאװ

 רע .טקוררַאֿפ האיּפ רעדנַאלב רעד ףיױא למיירטש קיציּפש-ןציירד שיצילַאג

 רעביא טרעטעלקעג ,טולב ןעזעג ,טנַארפ ןפיוא םישדח עכעלטע ןעוועג ןיוש זיא

 רעפיט ַאוַא ,קיטייו אזא טּפַאכעגנָא טשינ ךָאנ םיא טָאה לָאמנייק רָאנ ,עטיוט

 ןקיציפש ןציירד ןטימ קאזָאק םעד קידנעעזרעד ,ןַאד יוװ ,קיטייוו רעקידנרעבנע

 ןצייל יד ןזָאלעגּפָא טָאה רע זַא ,טשטעוװקרַאפ ץרַאה םייב ױזַא טָאה םיא .למיירטש

 ןעגנַאגעגטימ זיא סָאװ ,בורג-ץוש ןיא ןכָארקרַאֿפ ןענעז דרעפ יד ןוא טנעה יד ןופ

 .ךַאילש םעד סיואגנעל

 ןופ .קיטייו ןקידנרעכגע םעד ,קיטייו ןבלעז םעד טליפרעד רע טָאה טציא

 טליהרַאפ א ןופ ןגיוא עצרַאװש רָאּפ ַא םיא ףױא טקוקעג ןבָאה ּפָארַא רופ ַא

 ףקילב עצראוש יד וצ טדימשעגוצ ןבילבעג זיא רענרעל ןוא רעפַא לכיטיּפָאק

 טָאהס עכלעװ ןיא ,ןגיוא-ןעירפ עשידיי עצראוש רֶאֹפ א ןועועג ןענעז סָאד

 עלעקנוט רַאֹּפ א ;טייקיזָאלמײה ןוא טנלע ןופ רעצ רעצנַאג רעד טקוקעגסיורא

 רענרעל .תורצ ןופ ראי טנזיוט עכעלטט טלגיּפשעגּפָא ךיז ןבָאװ'ט עכלעוו ןיא ,ןגיוא

 ןוא רעדניק עקידורב טימ ךעלרופ ענעכַארבעצ ןייק טציא ןעזעג טשינ רעמ טָצה

 ינב םישודק הנחמ ַא ,גוצ ןקילײה ַא סעּפע רָאנ ,טנַאװעגטעב קעפ עטרעקיוהעצ

 סעּפע ןבױהעגנָא ךיז טָאה ּפָאק ןיא םיא ייב .טיונ ןוא ןייּפ ןיא טקיליײהעג ,הלוג

 ןיא הרדשה טוח ןכרוד ןוא סקידארומ סעפע טעזרעד רע תעב ,דימת יװ ,ןעדיוה

 ;טלדיזעג ןוא טייז ַא ןיא ןָאטעג סיוטש ַא רעצעמע םיא טָאה טָא רָאנ ,רעדיוש ַא ךרוד

 : !ךיד קור -- ?וטסעיּפַאג טָאװ ,םת --

 ענעסָאלפעצ טימ ,עטציוװשרַאפ ,עטעוװַאהרַאפ ,רעלקעמ עטּפָאכ עצנַאג ַא טָאה סָאד

 ךיז טגָאיעג ,רעמינּפ עטמַאלפעצ טימ ןוא ךעלעטיה עטקוררַאפ טימ ,ךעלטַאלַאכ

 :ךיז וצ רעדעי םיא קידנּפעלש ,ריציפֶא ןשיטור ןקיצנייא ןייא ךָאנ זיימ יד יו
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 .ײעטסױלַאשזָאּפ --- עידאראגאלבָאקָאסיװ עשַאוװ ,ַאדוס --
 בילוצ סַאג ןטימ ןיא ךיז ןסירעג ,ןטלָאשעג ,טגירקעג ךיז ןבָאה ערעדנַא

 טָאה'ס זיב ,ןירַא תרגרג ןיא ךיז ןכָארקעג ןוא יירעלקעמ ַא ,לטסנידרַאפ ַא סעפע
 ,דרעוװש רעד טימ ייז ןבירטעצ ןוא טנַאיצילָאּפ ַא טשימעגניירַא ךיז

 !ייוו ייא ,עלעמַאמ ,עלעטַאט ,ילשאּפ --
 ןבענ ןופ טגָאיעצ עלָאגעלַאב רעד סָאװ ,רעניה יד יוװ ןפָאלעצ ךיז ןענעז ייז

 זיא רענרעל ןוא -- געוו ןיא ייז טייטש'מ סָאװ ,טלדיזעג ןוא ,רעבָאה עטירָאק רעד
 ןײרַא טנורגּפָא ןיא ףיט יב גרַאב ןטסכעה ןופ ןלַאפעגּפָארַא יו

 ןעמוושעגפיוא םיא ייב זיא סָאװ ,"הלוג ינב,, יד ןופ ,גוצ ןקילייה םעד ןופ
 ןוא עקידלטעטשנײלק הנחמ ַא יו ,ןבילברַאפ רעמ טשינ טציא זיא ,ןורכז ןיא
 ענעכָארבעצ טימ ,דרעב ןוא ּפעק עטרעדעפרַאפ עטלדוקעצ טימ ןדיי ענעקָארשרעד
 ןופ קעװַא זיא רע .סיפ ענעדנוברַאפ טימ ךעלדרעפ ענעכָארקעגסיוא ןוא ךעלרופ
 ,ןיזמוא ןוא רעצ ןופ ןצנַאגניא טמעלקרַאפ ,טיא

 ןייז ןיא טציא טסענעג ךיז ןבָאה ,ענעסָאלפעצ ,עשירעדניק ,ןעקנַאדעג ענדָאמ
 ,תעגושמ ןוא החיצר ,רעייפ וצ ןפָא ןענַאטשעג גנַאל םישדח זיא סָאװ ,ּפָאק ןיא ,ּפָאק

 טציא ךיז ןּפעלש סָאװ ,יד ןבָאה ,טכַארטעג רע טָאה ,ןטכענרעייא יצ ןטכענ
 ,ךיציפָא ןַא םורַא לטעטש ןיא ךיז ייב טצנַאטעגמורַא אמתסמ ךיוא ,ךעלרופ יד טימ
 סָאװ ,יד ןלעװ רעדיוו ןגרָאמ .תרגרג םעד ךיז קידנסייר ,דרעב יד ןיא ךיז קידנכירק
 ןגָאלש ןוא ןעז טשינ ןלעװ ערעדנַא ןוא ןגָאװ:ּפעלש םעד ףיוא ןציז ,טציא ןעווַאה

 ןטעלָאּפע טימ ןיױשרַאּפ ַא םורַא ךיז
 .קידנעטש ,קידנעטש ױזַא ןוא
 ףיז ןבָאה ,ןלַאזקָאװ ןוא רעלעטיּפש יד וצ ןריפ סָאװ ,ןסָאג עױעכייר יד ףיוא

 -עגנייא ןוא קיטייו ,טולב טימ טלופרעביא ,ןגיוצעג עטעדנווורַאפ טימ סענָאגַאװ

 טלַאפסַא ,טכיררַאפ קורב םעד ןעמ טָאה רעטרע לייט ַא ףיוא .רעצ םענעטלַָאה
 ןוא ךיור ,ץיה ךיז םורַא קידנטײרּפשרַאפ ,טכָאקעג ןבָאה ןעלסעק עטייה .,ןסָאגעג

 ןסָאגַאב ,עלָאמס ןופ ןצנַאגניא טרימשעגסיוא ,רעטעברױַא עטעקַאנ בלַאה ןוא ,שוּפע
 ןופ סעקסיּפ ענעפָא עצרַאװש יד רעביא ןגיױבעגנָא ןענַאטשעג ןענעז ,סייווש טימ
 ןסָאגעג ,רעייפ ןצרַאװש סרעמע טּפעשעג ןבָאה ייז ,ןעלסעק עקידנענערב עקיזיר יד
 :רעייגכרוד יד וצ קידנעיירש ,דרע רעד ףיוא

 ,.!קיטכיזרָאפ ,ןטפַאשרעה ,קיטכיזרָאפ --
 םונהיג ןופ רש רעד סָאװ ,רעטסנעּפשעג עקידניז יו ןעזעגסיוא ןבָאה ייז

 -סייוו ןוא עטצוּפעגסיוא עלַא ןשיוצ טלעװ רעד ףיוא עלייוו ַא טזָאלעגּפָארַא טָאה

 ןרָאפעגכרוד ןענעז ייברַאפ ןוא .קיטש עשידש ענייז ןזייוו וצ ידכ ,עטעדיילקעג
 ןגיולפעגייברַאפ ,ןעמַאד עכעליירפ ןוא טייל-רעטילימ עטעילוהוצ טימ ןליבָאמָאטיױא

 ;ןעלסיירט ןעזעג ךיז ןבָאה ןרעדעפסיורטש עקיזיר יד זיולב זַא ,טייקכיג ַאזַא טימ
 ןענעז ,סעמעטנַאזירכ ןוא רעדנעב ענעסעלטַא עסייו טימ עטצוּפרַאפ ,סעטערַאק
 ,קילג ןוא דיירפ וצ קידנלייא ,טסעג-הנותח עטצוּפעגסיױוא טימ ןרָאפעגיײברַאפ

 ַא ףיוא טיירּפַאב טשינרָאג םיא טָאה ,תעגושמ ןופ ,ןיזמוא ןופ ליפעג רעד
 .עלייוו

 ןייז לָאז רע ךיילג ,ץלַא טכַארטַאב ,קעוװצ ןוא ליצ ַא ןָא ןעגנַאגעג זיא רע

 ןפיוא ןטלַאה ץלַא ,ןבָאה ןעניז ןיא ץלַא זומ סָאװ ,טלעו רעד ןופ סָאבעלַאב רעד

 ןגָארטעג םיא ןבָאה ןגיוא יד ןיהווז ,סיוא סָאג ,ןייא סַאג ןכָארקעג זיא רע .גיוא
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 ןייק רָאג .ןעוועג טשינ הלעמ ןייק םיא רַאפ זיא ןסַאג יד רעביא ןעקנָאלבמורַא סָאד

 ,טשינ הלעמ
 טעקנַאלבעגמורַא טירט ןוא טירש ףיוא ןבָאה ןסַאג רעװעשרַאװ יד רעביא

 טריאוקאווע טָאה ןעמ טָאװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא ןופ .ןענָאיּפש ןוא ןטנַאיצילַאּפ

 טעשזדנַאלבעגמורא ןוא תונחמ עצנַאג ןטנַאיצילַאּפ ןעמוקעגנָא ןענעז ,אנוש ןױַאפ

 עלַא ףיױא טָאג עשיטָאטש-סיורג עדמערפ יד רעביא ףָאש ענעריולרַאפ יד יו

 עטורעגסיוא יד ,ייז רָאנ ,דלעפ ןיא ןפורעג ,ןטַאקַאלּפ ןעגנַאהעג ןבַאה טנעו

 -קידייל ןעגנַאגעגמורַא ןענעז ייז ,ןפורעג טשינ ןעמ טָאה ןטנַאיצילַאּפ עטנפָאװַאב

 טימ טלעטשעגּפָא שרעדנַא ץעמע לָאמ עלַא ןוא טרעטשינעג ,טכוזעג ,עשירעייג

 | ;עגַארפ רעשיסור רערעווש רעד

 ?ִא ,טסעי טרָאּפסַאּפ ַא --

 גנוגעוואב רעדעי ןיא ,טכיױועג ןטנערבעגּפָא ןיא ,גנַאג ,גנוטלַאה סרענרעל ןיא

 .רעדיילק עליויצ יד ךרוד טקוקעגכרוד טָאה רע .,טַאדלָאס רעד ןגעלעג ייא

 ,ןייגייברַאפ ריִציפָא ןא קידנעעזרעד ,ןוא ןסעגרַאפ ךיז וליפֲַא רע טָאה לָאמניײיא

 ןביוהעג ךיז טָאה טנַאה יד ןוא טקורעגנעמַאזוצ םיא ייב ןיילַא טיפ יד ךיז ןבָאה

 ןעגנַאגעגכרוד םיא זיא סע רָאֵנ ."טסעשט ,, ןבעגּפָא קידנלעוו ,טוה ןופ דנַאר םוצ

 ,טעקנַאלבעגמורַא רעטייוו ךיז טָאה רע ןוא טקרעמַאבמוא

 ןענעז סיפ יד ןוא טרעטַאמעג טּכער ןיוש םיא טָאה רעגנוה רעד וַא ,טשרע

 ןופ .טייצלָאמ םערָא ןַא ןסענעגּפָא ןוא לקנעש ַא ןיא ןיירַא רע זיא ,דימ ןרָאװעג

 ןוא קעטָאילביב רעשיטָאטש ַא ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיוא ךיז רע טָאה טייצ וצ טייצ

 רעליטש רעד .ןסעזעג טרָאד גנַאל טשינ זיא רע רעבָא .ךוב ַא ןעגנַאלרעד ךיז ןסייהעג

 יד ןוא רעניד עליטש יד ,עטלירבַאב ,עסַאלב סנטסרעמ ,רעזעל עקיור יד ,לַאז

 ץלַא סָאד לָאז יד םורֵא טירט ערעליטש ךָאנ טימ ןעייג סָאװ ,ןרַאקעטַאילבינ

 ,טגערעג םיא טָאה ,גנומיטש רעקידהמחלמ רעד ןופ ,ןסַאג עקישיור יד ןופ טיִמ ןיא

 דלַאב זיא רע ןוא ,ןגיוא יד רַאפ ןעגנורּפשעג םיא ןענעז תויתוא יד ,טריוװרענעד

 ךיילג טנַאּפשעג ,שיורעג ,למוט ןיא ךיז ןפרָאװעגנײרַא ,סַאג ןיא סױרַא קירוצ

 .ךַאז עקיטיונ ַא סעּפע ןָאטעגּפָא טלָאװ רע ךיילג ,רעסעב ךיז טליפעג ןוא ,עלַא טימ

 ןפָאלשעג ןוא ,סעּפע טימ לוט ,סעּפע ןופ טּפַאכרַאפ ,טוג טליפעג ךיז רע טָאה ָאד

 רעלעק ַא ןיא ,הינטּכא רעקיליב ַא ןיא לָאמַא .טזָאלעג ךיז טָאה'ס רָאנ ווו רע זיא

 ןעמַאוצ ,ףיוה-שרדמה-תיב ַא ןיא טכַאנ יד ןסעזעגרעביא רע זיא לָאמַא ,בוטש
 ןטשוּפיערַאפ ַא ןיא ץעגרע "טוייה, ַא ןיא לָאמַא ,סרעלטעב ןוא סרערָאנש טימ

 ."ןוָאה , יד ייב ךיוא הרירב רעטצעל רעד ןיא ןוא ,לקניוו-ףיוה

 ןגנַאל ַא טימ תונּכש ןיא ,ףױה-רַאזַאב ןקידלמוט ַא ןופ קָאטש ןטסקעז ַא ףיוא

 עילעטַא עסיורג ַא ךיז טָאה ,טייקטכייפ ןוא ףייז טימ דימת טקעמש סָאװ ,םעדיוב

 סָאװ ,עילעטַא ןיא ,ןטרָאד ,ןיירַא למיה ןיא ךיילג ןביוש עטעטַאלרַאפ טימ ןגיוצעג

 ענעמייל ,ןטעלעקס ענעטָארד ,ןרוגיפ ענעכָארבעצ ענעסּפיג טימ ןפרָאװעגנָא לופ זיא

 רבח רעטלַא ןַא סרענרעל טניווװעג טָאה ,ןטנוויל עטקידנערַאפ-טשינ ןוא ןטקַא

 ,רָאטּפלװקס ַא -- רָאה עטלזירקעג טימ גנוי ַא ,קישטניבור --

 ךיז ןבָאה ,ןטנווייל ןוא ןטָארד ,ןעמייל ,ןטּפיג שי בשומ ןצנַאג םעד ןשיווצ
 טול ןפרַאד סָאװ ,ןענױשרַאּפ ,"ןזָאה, הרבח ַא ,ןגעלָאק ענייז טרעגלַאוװעג ךיוא

 ךיוא קישטניבוו טָאה ןיהַא ןוא ,דלעפ ןפיוא ןייז ןטפערק ןוא ןרָאי ערעייז

 .ןרענרעל .טפעלשעג
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 ןטרָאד טסעוװ -- סַאג ןיא קידנפערט ,ןדַאלעגנייא םיא רע טָאה -- םוק --

 ...זָאה, רעטפלעווצ ַא עקַאט זדנוא טלעפ סע ."ןשטנעמ ענעגייא,, ןשיווצ ןייז

 םיא ןעמ טָאה ,טלעטשעגרָאפ ןוא טריפעגפיורַא ןרענרעל טָאה קישטניבור זַא

 ,סעיצַאוָא טימ טנועגַאב

 רעטפלעוצ רעד ןבעל לָאז -- ןגירשעג ןזָאה עלַא ןבָאה -- .ָאװַארב ---

 | !ַארוה .זָאה

 ןעמעננָא םייב עינָאמערעצ יד טריפעגכרוד ןעמ טָאה טנוװָא ןבלעז ןיא ךָאנ ןוא

 | | ,הרבח רעד ןיא ןרענרעל

 ןוא זָאה ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא קַאז ןטלַא ןַא ןטינשעגוצ טָאה קישטניבור

 | | ,ברַאפ םענערילָאק-ןזָאה טימ טלָאמַאב םיא

 ,ערעשטעיוו יד ןטיירגוצ םייב קיסיילפ טעברַאעג ןבָאה ןזָאה ןעצ עקימורַא יד

 ןעלסיש ןוא ּפעט ןשַאװעג ןוא סעקשיק עיור ןטינשעג ,לּפָאטרַאק טליישעג טָאה'מ

 טגערפעג סיפ עכעלמורק טימ זָאה ַא טָאה --- ?ףלעווצ רעמונ ,וטסָאה טלעג ---

 ,ןרענרעל ייב

 .טגױטעג טשינ טָאה סע .ןעמָאנ םייב ןפורעג טשינ םענייק ןעמ טָאה ָאד

 .ףלעווצ רעמונ םעד ןעמוקַאב טָאה רענרעל .רעמונ םייב ךיז ןעמ טָאה ןפורעג

 -- קיטייצכילג טמעשרַאפ ןוא טכַארטרַאפ ךיז רענרעל טָאה -- ?טלעג --
 ,..ןטייקיניילק ,ןייג

 ,טגערפעג ,זיר ַא גנוי ַא ,זָאה רעטייווצ ַא טָאה --- ?וטסָאה רעגייז ַא ---
 !ָאי רעגייז ַא --

 ןוא םינּפ שידניק גנוי ַא טימ ןיױשרַאּפ ַא ,זָאה רעטירד ַא טָאה -- !ּפָארַא --

 ףיוא ,טנַאה רעד ףיוא ןרענױעל ןזיוװעגנָא ןוא ןלױפַאב ,דרָאב רעדמערפ ַא טימ

 ,לרעגייז ַא ןגָארטעג טָאה רע רעכלעוו

 טכַאמעג ,ךעלֿכיטיזָאנ עכעלטע ןעמונעג ןעמ טָאה קילבנגוא ןייא ןיא ןוא

 ,ךעלּפינק ןגיוצעג ןוא ןּפינק

 .טָאלַאה !סָאג ןיא ןייג טעװ ,ּפינק םעד ןעיצסױרַא טעוו'ס רע --

 ,רָאנ ןוא .טניולעג טשינ טָאה סע .סַאג ןיא ּפָארַא ָאד ויא רעצעמע זַא ,ןטלעז

 ןעמ טָאה ,ץפח ַא סעּפע ןצעזרַאפ רעדָא ןפיוקנייא ןייג טפרַאדעג טָאה ןעמ זַא

 ןבעגעג םיא ןעמ טָאה פינק םעד ןגיוצעגסיױרַא טָאה'ס רעוװו ןוא ךעלּפינק ןגיוצעג

 ןעמ :עלַא ףיוא ןעוועג טוג זיא סָאװ ,לטנַאמ ןקיצנייא םעד ,לטנַאמ ַא ןָאטוצנָא
 -רָאטשעג ַא ןופ סַאּפ ןקיצנייא םעד ,ענעשעק ןיא סָאּפ ַא טימ טגרָאזַאב םיא טָאה

 ;לָאמ ךס ַא טגָאזעגנָא םיא טָאה ןעמ ןוא ,קינטעליּב"ןסייו םענעב

 טשינ םוק ,ךָאנ ריד ןעמ טייג רעמָאט ןוא -- !טסייה וד יו עזשקנעדעג --

 ,ףױרַא

 טָאה םלוע רעד .קָאטש ןטטקעז ןפיוא ריט ןיא טּפַאלקעגנָא ןעמ טָאה לָאמנייא

 ןענעפע ןטימ טרַאװעג ןוא עלייוו ַא ןקָארשעגרעביא ךיז

 ?ןעמעו וצ -- טגערפעג ןעמ טָאה -- ?רעוװ ---

 ?ןָאק'מ -- טרעפטנעעג עמיטש-ןעיורפ עליטש ַא טָאה -- ףרענרעל וצ --

 עסיורג רָאּפ ַא טימ ןייטש ןבילבעג זיא רענרעל .לדנענג ןעוועג זיא סע

 ןפָארטעג טָאה יז ֹזַא יו ,ןפיירגַאב טנָאקעג טשינ ןפוא-םושב טָאה רע ,ןגיוא

 טעּפאסעג ןצנַאגניא טָאה יז ,ןירַא עילעטַא ןיא ןדאלעגנייא יז טָאה רע ןוא .רעהַא
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 טקוקעג ,לדיימ ןפיוא טקוקעג ןעמ טָאה םלוע ןופ .גנוגערפיוא ןוא טייקדימ ןופ

 .יורפ ַא ןופ טנױװעגּפָא טייצ ַא ןיוש ןענייז סָאװ ,ןגיוא עקיריג ענעסירעגפיוא טימ

 ןדערסױרַא טנָאקעג טשינ טרָאװ ןייק טָאה יז ,ןריולרַאפ ךיז טָאה לדנענג

 ,ךיג ןּפָאלעגסױרַא ןוא טגָאזעגסױרַא ךעלדנע יז טָאה -- !רעטכעלש וד --

 ,םלוע ןשיווצ ןענייוװוצרעדנַאנַאפ טשינ ךיז ,ךיז קידנטלַאהנייא םיוק

 טָאה ,עילעטַא ןיא ןעמוקעגקירוצ ןזיא רע זַא ןפָאלעגכָאנ ריא זיא רענרעל

 טשינ ןציוװ יד טָאה רענרעל .לדימ ןרעביא ןעלציוו ןביױהעגנָא ךיז םלוע רעד

 | | .ןגָארטרַאפ טנַאקעג

 !רעמ טשינ טרָאװ ןייא ןייק !ַאש --- ןלױפַאב רע טָאה -- הרבח --
 ,םילכ יד ןופ סױהַא זיא שיפּפעלק ןייא .ןגיושעג ןבאה עלַא

 סענַאטלוס עטלָאמעגסיוא יד ןופ ןגיוא יד וצ ךעלנע ןענעז סָאװ ,ענייז ןגיוא יד

 עטשרעטנוא עטיור יד .טצנַאלגעג טכייפ ןצנַאגניא ןבָאה ,רעזייה-ריזירפ יד ןיא
 ,טרָאװ גולק ַא ןגָאז טימַאב ךיז טָאה רע .ןזָאלבעגנָא רעמ ךָאנ ךיז טָאה פיל עבַארג

 | .ןעמוקַאב ביל םיא לָאז רענרעל זַא ,יױזַא

 ןזָאה יד טעװ יז ,ןיירַא קירוצ יז םענ -- ןגירשעג רעש טָאה -- רענרעל --

 | יייןעמוק ץונוצ
 טימ ןוא עלייו ַא םיא טכַארטַאב ,ןשיפּפעלק וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רענרעל

 טנַאװ רעד טימ םיא ןרָאפעגנײרַא ,גנוגערפיוא ןוא טייקטרעטיברַאפ רעצנַאג רעד

 ,קַאב רעטלדרעבַאב:ץרַאװש רעד ןיא

 ,יי"ַאנ ---
 :רעטרעוו ןוא זָאנ רעד ןופ טולב ,ןרערט ןעגנולשעג טָאה שיפּפעלק םייח

 טליופרַאפ רימ ייב וטסעװ ןטייק ןיא -- ןגירשעג רע טָאה -- !ריטרעזעד --

 ..שוורטס םוצ ןיוש ףיול ךיא ...?ןרעװ
 טָאה -- "ןייז לָאז, -- טרַאװעג ןוא ,סַאלב ,ךיילג ןענַאטשעג ןזיא רענרעל

 | ,"יוזא רעסעב,, -- ןָאטעג האנח םיא

 זיא רע ןוא ,טקױרַאב ,ןשַאװעגמורַא ןשיפפעלק םלוע רעד טָאה דלַאב רָאנ
 םעד ןפור ךיז טלייאעג טשינ רעמ ןיוש טָאה רע .עילעטַא ןיא ןציז ןבילבעג
 ,טָארדעג זיולב טָאה רע .שזורטס

 .ןעמוקעג טשינ ןזָאה יד וצ רעמ ןוא קעװַא זיא רענועל
 ןסַאג יד רעביא טרעדנַאװעג קירוצ טָאה רע

 קלָאּפ .רועיש ַא ןָא רעטילימ טּפעלשעג ךיז טָאה ןסַאג עשיטָאטש יד רעביאה
 רעד ןופ רָאנ לוװיטש ןוא ןלעניש עיינ טימ םיצקש עשירפ ,עגנוי ,קלָאּפ .ךָאג

 קיזגטײרּפשרַאפ ,טּפַארק ןוא טנגוי טימ ןסָאג יד רעביא טכליהעג ןבָאה ,סױרַא לדָאנ

 ןסעקרעשט ,רעטייר עניורב .ןעמַאװצ דלעפ טימ ץכעגעיוד ןופ תוחיר ךיז םורַא

 -עביור טימ עקנַאלש ןעגנוי ,רעזאכבַא ,ןקימלַאק ,ןדראס ,סעצנעשטעשט ,ןשַאווושט
 וצ ןייצ עסייו יד קידנערישטש .,טָאטש רעד רעביא ןעגנַאגעג .זענ-רעלזא עשיר
 טרַאװעג רָאנ ייז ןבָאה ,עדמערפ ,עטשודיחרַאפ ,עדליוו .ןסַאג יד ףיוא ןשטנעמ יד
 ףָאנ יבא ,סָאװ ןוא ןעמעװ סניײאצלַא -- ןדיינש ,ןָאט סעּפע ןסייה ייז לָאז זעמ
 -רַאפ יד ייב טגערפעג וליפַא ןבָאה טרעדנַא ."ילּפ,, טרָאװ סָאד ןרעה לָאז ןעמ

 | :עקידנעײגײב
 ?ַאה ,ןילרעב --
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 זיא ןילרעב ַא סעּפע זַא ,סָאד זיא ,טסוװװעג ןבָאה ייז סָאװ ,עקיצנייא סָאד |

 ץעגרע טגיל סָאװ ,דרע רעקיגרעב רענעפרָאװרַאפ רעייז ןופ טנייפ רעד ,אנוש רעד

 ,ןטרַאװרעד טנָאקעג טשינ ןיוש ךיז ןבָאה ייז ןוא .ןענַאד ןופ טייוו טסרָאיװ רעטנזיוט

 עדמערפ עלַא ,טָאטש עדעי .טנייפ ןקיזָאד םעד ןקוקנָא לָאמַא ןיוש ןלעוו ייז ןעיו

 וצ ןעמוקעגסיוא ןזיא ייז סָאװ ,יד וצ ךעלנע ןעוועג טשינ ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ

 ,םיאנוש יד ןייז טנָאקעג ןבָאה ,ןענעגעגַאב

 -עגסיוא ןענַאטשעג ןענעז ,ךעלזייה עכעליירפ םורָא ,ןסַאג סעגָאר יד ןיא ןוא

 רעצנַאג רעד טימ ןוא ,עטציהעצ ןוא עגנוי ,עטנוזעג ,ןטַאדלָאס ןעייר טלעטש

 סנגרָאמוצ .ײר רעד ףיוא טרַאװעגסיױא טייקידלודעג ןוא ןילּפיצסיד רעשירענלעז

 ןפיוא ןײגקעװַא ןרַאפ טָאה רערעדעי .דלעפ ןיא ןרישרַאמקעװַא טפרַאדעג ייז ןבָאה

 ןוא .ןעיַאלוג, וצ שינעבױלרעד ַא ,,םענטָאר, ןופ לטיוק ַא ןעמוקַאב טנָארפ

 קינייװעניא ןיירַא ןענעז סָאװ ,יד זַא ,רָאנ לָאמַא ,גנַאל ןהעש טרַאװעג ןּבָאה ייז

 ןעייר יד ןיא ןטסעטָארּפ טרעהרעד ךיז ןֿבָאה ,ןזיוװַאבקירוצ טשינרָאג ךיז ןבָאה

 רימ -- ךיוהרעדניא ןגיּױשעגפױרַא תולוק ןבָאה -- !עשיטניה ןיז ,גוגעג --

 ,.בֿבַאל יוזַא ןיוש ןטרָאװ

 ןסעגעג ,ךעלסעג עשיטָאטשרעטניה עלַא ןיא טעשזדנַאלבעגמורַא טָאה רענרעל

 ןשוק סערַאלומ םיױג ,עקנירַאטַאק ַא רדסכ טליּפש סע וװ ,ךעלקנעש עקידורב ןיא
 טשינ טייצ-המחלמ ןיא ןטנָארב ןייק רָאט ןעמ שטָאכ ,תורּכש ןופ ךיז ןגָאלש ןוא ךיז
 ךיילגוצ גָאט ןטימ ןוא רעטרע עטסכעלרעפעג יד ןיא טקיטכענעג טָאה רע .ןעקנירט
 ןטנַאטסערַא סעיטרַאּפ יד וצ ךיז קידנקוקוצ ,ןסַאג יד רעביא טזָאלעג ךיז רעדיוו
 עקידלמירד יד ןיא ןטייק יד טימ קידנגנילק ןעייר יד ןיא ןעגנַאגעג ןענעז טָאװ
 .ןסַאג עכעלדירפ

 טזָאלעג ךיז רעטנענ ןוא רעטנענ ץלַא ןטַאמרַאה עכעלטנייפ יד ןיוש ןבָאה סָאד

 תונחמ ןוא .טגייוש טָאטש יד ןעװ ,גָאטרַאפ טפיוהרעביא ,טָאטש ןיא ןרעה

 ךעלצימ ענעטנויל עסייו טימ ,רעדילק-עמרוט עסייו ןיא עֶלַא ,ןטנַאטסערַא

 ןסַאג יד רעביא טייהרעטדימשעג טּפעלשעג ךיז ןבָאה ,ּפעק עטלָאגעג יד ףייא

 ךָאנ ,ריביס ןטייוו ןיא ךיז ןריאוקַאװע וצ ידכ ,לֵָאוקָאװ רעגרוברעטעפ םוצ קעוװַא

 טּפַאלקעג ןוא טדימשעג ןטייק ןיא םיאלוח טימ סעקטערַאק ןרָאפעגכָאנ ןענעז ייז

 -רַאפ ,שירטעמיס ,ךיילג ןעגנַאגעג ןענעז ייז .קורב ןיא רעדער ערעװש יד טימ

 עטזָאלעגּפָארַא יד וצ ,ןסַאג עכייר יד ןיא רעטצנעפ ערעטיול יד וצ ןגיוא יד קידנסייר

 טכַארטַאב ןבָאה ייז ;עביל ןוא קילג ,תודוס ליפיוזַא ןופ ןלייצרעד סָאװ ,ןרָאטש

 טמעשעג ךיז טָאה רענרעל ןוא .סַאג ןיא ייברַאפ טייג סָאװ ,שטנעמ ןקיצנייא םעד

 םיא ףיוא טקוקעג ןבָאה סָאװ ,ןקילב ערעטצניפ עלַא יד רַאפ ךיז טמעשעג ,טציא

 רעד וצ ןגיוא יד ןזָאלעגּפָארַא טָאה רע .."ןטלייװרעדסיוא , םעד ,"ןעיירפ,, םעד

 ןרעיוא ענייז ןיא רָאנ ,ייז ןדיימוצסיוא ,סַאג רעקיטייז ַא ןיא ךיז טײרדעגקעװַא ,דרע

 גנַאלקעג ענָאטָאנָאמ עשירטעמיס עקיזָאד סָאד ןעגנילק טרעהעגפיוא טשינ טָאה

 גנַאלקעג"ןטייק ןשירטעמיס םעד ןיא ןזעװעג זיא סשיטסימ סעּפע .ןטייק יד ןופ

 טָאה ,ןטייק עטלַא יד ןופ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,טסָאר רעכעלטיור רעד .גָאטרַאפ

 ןבָאה ,טייוו ןליימ עכעלטע ןופ ,סנטייוונופ ןוא ,ןסערפעג ,טגיילעג ץרַאה ןפיוא ךיז

 ןגיוצעצ ןוא ּפמעט ,ביוט גנַאלקעג-ןטייק םעד טײלגַאב ןטַאמרַאה ןופ ןכליה

 ,..םוב ...םוב ...םוב --
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 זיא ,עיצַאזילַאנַאק רעד ןופ רעטעברַא ןַא ,עלָאגעלַאב רעטעװעצלָאמשרַאפ ַא

 ףיוא ןפָאלשרַאפ ךיז קידנעלסיירט ,טייקסואימ לסעק ןדנור ןייז טימ ןרָאפעגכרוד

 :יוא ןייא טימ קידנקניוװוצ ,ןרענרעל וצ ןגירשעגרעבירַא ןוא ,סעזעג ןייז

 ?ַאה ,טרעה ריא ,,,ןּפַאלק ?ייז,, ,עינַאּפ =

 טימ ןָאט וצ קידנעטש טָאה סָאװ ,שטנעמ ןופ טכיזעג ןקיטעמוא םעד ןיא

 ,ןופרעד טייקנדירפוצ טימ לופ לכיימש ַא ,ןזיווַאב ךיז לכיײמש ַא טָאה ,טייקניירמוא

 טלקָאשעגוצ טָאה רענרעל ..,טּפַאלק'מ יבַא ,ןעמעוו ,רעו סנײאצלַא ,טּפַאלק ןעמ סָאװ

 .רעטייוו ,רעטייוו קעװַא ןוא ּפָאק ןטימ

 ןפרַאד עלַא ןוא טרָא ןופ ןסירעגּפָא ךיז טָאה טלעוו יד זַא ,ליפעג עטלַא סָאד

 טָאה םיא םורַא .טשרעהַאב רעדיו םיא טָאה ,ךיז ןערַאּפ ,ןטעברַא ,ןָאט סעּפע

 ערעדנַא ןבָאה טרָאד ,ןטייק טימ ןעגנולקעג ןשטנעמ ןבָאה ָאד .טגעװַאב ךיז ץלַא

 ,טקעוועג םיא טָאה ץלַא סָאד .טּפַאלקעג ןעמ טָאה טייוו ןופ ,רעוועג טימ טלייאעג

 ,טסווועג טשינ ןילַא טָאה רע .סטערקנָאק טשינ וצ ,סרָאלק טשינ וצ שטָאּכ ,ןפורעג

 ױוַא רעטייו זַא ,רע טָאה טליפעג רָאנ ,ןכַאמ סָאװ ,ןָאט ףרַאד רע סנױזַא סָאװ

 ,טשינ רע ןָאק ,ךיז ןּפעלשמורַא ,ןעקנַאלבמורַא

 ןטייקיבייא יוװ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןהעש עטסוּפ עגנאל יד ןיא .טגָאנעג טָאה ץרַאה ןיא

 ןוא טירט ףיוא ,ןלַאפנייא עטסדליוו יד ,ךרוד ןעקנַאדעג רעטנזיוט ןענעז ,ןגיוצעג

 ןעמ טעו רַאפרעד ,טסניד םוצ ןריטרעזעד קידנפור ,ןלעפַאב ןעגנַאהעג ןענעז טירש

 -- :קנַאדעג ַא ןלַאפעגניײא לָאמנײא זיא ןרענרעל ןוא .ףָארטש עדעי ןעקנעש יז

 .יךיז ןּבעגנָא ןוא עגַארּפ ףיוא קעויא

 ןײלַא ךיז ידכ ,סיפ יד טימ קידנּפַאלקוצ ,טירט ןלופ ןטימ ןעגנַאגעג זיא רע

 טָאה טָאטש יד .געוו ןייז ןיא טרעטשעג םיא טָאה ןיילַא טָאג יד רָאנ ,ןביוטרַאפ וצ

 ןסירעגפיוא ןעמ טָאה ןסָאג עשיטָאטשרעטניה יד ןיא .געט עטצעל יד טנעלעגרעביא

 ,עקידרעטיצ ןכליה .טגעה יד ןיא דנייפ םוצ ןלַאפנײרַא טשינ ןלָאז ייז ,ןקירבַאפ

 ,קערש קידנפורסױרַא ,טפול רעד ןיא טלקייקעג ךיז ןבָאה ,עטיירדעג ,ענעכַארבעצ

 ,קיטייצביילג רעגיינ םענעדירפוצ ןוא גנורענייטשרַאפ

 רע ןעוו ,טַאדלָאס רעדעי יו ,טגערעג ,טיירפעג ןכליה יד ןבָאה ןרענרעל

 ןבָאה ןטמַא ןוא סעמרַאזַאק ,ןלַאזקָאװ יד םורַא ,ןטָאג יד ףיוא .רעוולוּפ טקעמשרועד

 ענעשוילּפ ,לבעמ רעקיטש טּפעלשעג ,רעדניק ןוא רעבייוו ,רענעמ ,ןשטנעמ:ןסָאג
 טזָאלעג ןבָאה סעקינוװַָאנישט ענערָאפעגסױרַא יד סָאװ ,ןשיט ,סערבַאלעדנַאק ,ןלוטש

 יז רעביא ןגָאלשעג ךיז טָאה ןעמ .ןעמענטימ ץלַא קידנענעק טשינ ,רקפה ףיוא

 ,טולב זיב

 א ןעמונעגוצ ךיז טָאה סָאװ ,גנוי ַא וצ ןגירשעג ענעדיי ַא טָאה -- רָאנ עז --

 ?ןעזעג ןיוש'ט !דיחי-ןב ?סעינָאפ,, רָאנ עז --- טצוּפעג דלָאג טימ לעטָאפ םענעשוילּפ

 לָאז סע רעוו ,םענייק קידנבָאה טשינ ,ביוטש ןיא ןעקנוטעג ךיז ןבָאה ןסַאג יד

 ,טרעטנַאלּפעצ ,טשימעגסיוא ,גנונדרָא ןַא ןָא ,ןזָאלעצ ,רעטילימ ןוא ,ןצירּפשַאב ייז

 קידנביירט ,קירב רעגַארּפ רעד וצ טגָאיעג ןבָאה ,ןעמַאזוצ רעייגסופ טימ עירעלַאװַאק

 וצ ןעמ טָאה שטנעמ ןליוויצ ןייק .ןגעיעג עדליוו טימ ךעלדרעפ עניילק רעריביס יד

 ,טזָאלעגוצ טשינרָאג קירב רעד

 !קירוצ -- סעקיײהַאנ יד טימ קידנכָאפ ,ןגירשעג ןקַאזָאק ןבָאה -- :!דַאזַאנ --

 םוצ ,"ץַאלּפ עניוו, םוצ קעװַא ןוא קירוצ ףיוא טעווערעקרַאפ טָאה רענרעל
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 -רַאפ רעטנָאלּפ ןוא רעדורעג ,למוט ןטימ םיא טָאה סָאװ ,םענייז טרִא ןטבילַאב

 | ,טליטשעג ,טּפָאכ

 ,טנעה יד ןיא ןקַאזַאק יד וצ ןלַאפעגנײרַא טשינ ריש זיא רע

 סע רעכלעוו ןיא ,עטסוּפ ַא ,ערעטצניפ ַא טנגעגַאב ןרענרעל טָאה טכַאנ יד

 -כרוד ןטקיטעּפשרַאפ ַא ןופ טירט ענעקַארשרעד רֶאּפ ַא טּפַאלקענּפָא ןטלעז ןבָאה

 דנַאב ןסייו ַא טימ טנַאיצילימ רעליויצ א ןענַאטשעג זיא ווז רָאנ וװ .רעייג

 סָאװ ,ןטכירעגמוא ןוא ןגנילצולּפ םעד רַאֿפ ןײלַא ךיז קידנקערש ,לברַא םורָא

 יצ ,טשינ רעדָא טרָא םעד ףיוא ןביילב יצ ,קידנסיו טשינ ,ןעמוקעגנָא זיא'ס

 רעקילדנעצ ליפיוזַא ןכָאה ייז ווו ,ָאד ןביילברַאפ ייז רעדָא ,קעװַא עקַאט ?ייז,, ןעייג

 ןסָאלשעג ןענַאטשעג ןענעז ןרעיט יד ?טנעה יד ןיא ןטלַאהעג ,טשרעהעג ןרָאי

 ,גננלק ןדעי ףיוא םוטש

 רע ןכלעוו ןיא ,לפיוה ןפרָאװרַאֿפ ַא ןיא טכַאנ יד טכַאװעגרעביא טָאה רע

 ןיא סרעקעב הרבח ַא טימ ןעמַאוצ .ןקיטכפענ לָאמַא טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ

 וצ ךיז טרעהעגוצ ,לפיוה ןפיוא ןענַאטשעג רע ןיא ,ןזיוה עטשרעטנוא עזיולב

 ןוא ןרעיוא יד ייב טּפַאכעג ךיז לָאמַאטימ ןוא ןסיירפיוא ןוא ןעיירעסיש ,ןלַאנק יד

 ,טֹרָא ןופ ןעגנורּפשעגפידנ

 רעד .ןגיולפעג ןביוש ןענעז ןטייז עלא ןופ זַא ,טצשזעג טָאה -- !ךדדַארט --

 .ןדנוצעגנָא ךיז טָאה למיה

 ,.?דלַאװעג -- טמערַאלעג רעבייוו ןבָאה --- !טָאטש יז רעטנוא טדניצ ןעמ ---

 סָאװ ,למיה ןטיר םוצ ןגיוא ענעסירעגפיא טימ טקוקעג טָאה רענרעל

 .ןעזסיוא ןשיטסַאטנַאפ ַא וצ ייז טיג ןוא ןרעיױמ עשרעווש ערעטצניפ יד טכיײלַאב

 עקידרעייפ למיה ןטיור ןופ ןישּפָא םייב ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד טכַארטַאב טָאה רע

 ,הפרש ַא תעשב לגניי ןיילק ַא יװ ,ןדירפוצ ןעוועג זיא רע ןוא ,ןעמוקַאב רעטכיזעג

 ןירַא למיה ןיא קידנקוק ,טגָאזעג גנוי ַא טָאה -- !רעטנוא טייג טלעוװ יד --

 !טעז ---

 ,טרעפטנעעג םיא דיי רערעטלע ןָא טָאה -- !עיינ ַא ןכַאמ טע'מ ---

 : .} +צ+

 רעטילימ דמערפ טרישרַאמנײרַא טָאטש ןטייז עלַא ןופ טָאה גָאטרַאפ סנגרָאמוצ
 ,סנביוה-לקיּפ עקיציּפש טימ ןוא ךיש עטעוװָאקעג טימ

 יד ,ייז ןענעז עניילק עכלעזַא -- טרעדנווװעג ךיז ןדיי ןבָאה -- !רָאנ טעז --
 ..טגָאזעג טָאה ןעמ יבא ,עטרַאדעגסיױא ,ןשטייד

 ןבָאה ךס ַא .עטנערברַאפ ,שטבױטשרַאפ ,עדימ ,רועיש ַא ןָא ןגיוצעג ןבָאה ייז
 ,טגבה-:לקיּפ יד וצ ,ןסקיב יד וצ ,ךעלקער יד וצ טעּפעשטעגוצ ןעמולב טַאהעג

 רָאג טָאה רענייא .ןעמולב ןיא טצופעגסיוא ןעועג דרעפ יד ןענעז ערעדנַא ייב
 ,ןטכַאלּפכַאפ רענרעה יד ןיא ןעמולב טימ קָאב ַא טריפעג

 עשיסור עסיורג יד ןופ קידנעמעטעּפָא ,טסיױגַאב ןדיי ןבָאה -- ףגרָאמטוג --
 י ר | ,ןלעניש עזייב

 קידנעגנילש ,קיטליגכיילג טרעפטנעעג ןשטייד יד ןבָאה --- ףעיָאמ'ט !ןעיאמ'ט ---
 .רעטרעוו יד

 יד יו ,ןשטייד ןכָארקעגמורַא ןענעז רעכעד ןוא סעּפולס'ןפַארגעלעט יד ףיוא
 זדנעג יד יװ טרעגָאגעג ןוא ןטָארד ןגיוצעג ,ץעק
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 ,לביארַאפ טַאהעג ןדיי ןבָאה -- טשינ ןעמ טייטשרַאפ טרָאװ ןייא ןייק --

 ןקירב ענעסירעגפיוא עלַא וצ ,ןטָאג עֶלַא ןיא ,םוטעמוא ןעגנַאגעג זיא רענרעל

 ,סעּפע ךיז טוט סע ןעוו ,לָאמעלַא יװ ,טוג ךיז טליפעג ןוא

 טיִמ ,רעכױה א ,רעטיירב ַא ,שטייד א ןענַאטשעג זיא קירב רעטירד רעד ייב

 עשירָאטסיה יד ןיא טלָאמעג ןרעוו סָאװ ,ןענַאמרעג עשידלעה עטלַא יד ןופ רוגיפ ַא

 רעד ןיא רעביא ךיז ןגיוב סעװעלַאכ יד סָאװ ,לוויטש עכיוה טימ .ךעלכיב עשטייד

 ,ביוה-לקיּפ ןקיציּפש ַא טימ ,ערעּפָא רעד ןיא עכלשזא רַאנ טנַארט ןעמ ןוא ךיוה

 טימ ,דרָאב רענערישעג:טראה רעקרַאטש רעלעג א טימ ,ןרָאּפש עקיצנַאלג טימ

 ףיױא טרַאּפשעגָא טנַאה רעד טימ ,טסורב רעקיטכעמ רשטצעזעגסױרַא רעטסעפ ַא

 ַא יו ןעזעגסיוא רע טָאה -- דרעווש רעקידנקנַאלב רעגנַאל רעד ןופ לטנעה םעד

 ,דרע רעדמערפ רעד ףיוא גיז ןופ עוטאטס

 עשרַאװ ןיא ךיז טצעזאב קסָאיּפ ןופ סעטַאמ

 ןוֿ 2

 | ,ימ ןוא טעברַא וצ טכַאװרעד עשרַאװ ןיא
 םעד רעביא למיח ענייר לקיטש סָאד .גנַאגפיױא-ןוז רַאפ ,גָאטרַאפ זיא סע

 ןשטנעמ יד ןיוש ךיז ןקעװ ןגעװטסעדנופ .ןירג ךָאנ זיא רעיומ םענעסירעגּפָא
 -טפַאנ ןוא ךעלמעלפיזַאג ,ןָא ךעלרעייפ ךיז ןדניצ רעטצנעפ עטבױטשרַאפ ןיא .ָאד

 ידכ ,ןענַארק-רעסָאװ יד םורֲָא ךיז ןסײר רעטעברַא עטעקַאנ בלַאה .,ךעלּפמעל

 ןעמערַאװרעד ,ןכיק ןיא ןזָאלב רעבייו עטרעביושעצ .רעירפ סָאװ ךיז ןשַאוװוצּפָא
 ןיא ןוא ןקירבַאפ ןיא ןלייא סָאװ ,רענעמ רַאפ זייּפש ךעלקעּפ ןייא ןקַאּפ ,עירָאקיצ
 ,רָאה עגנַאל ערעייז קיטסַאה ןעמעק ךעלדיימ-רעטעברַא .טעבױא וצ ןטַאטשקרעוװ

 ןיא ייק .ַא קידנּפַאכ ,ןעלגיּפש עטלקנערּפשַאב-ןגילפ ,עטכעלש רַאּפ ךיז ןצוּפ

 | | .ןעמעק ןטימ
 ,סרעלעק ןוא ךעלכיטש-םעדיוב ןופ ,טעברַא וצ ןשטנעמ ןלייא ןעלקניוו עלַא ןופ

 ,רעכוטרַאפ עסיורג ןיא סעקרעשיפ ןוא סעקרעלזדנעג ,רעמערק ,סעקרעלדנעה-ןסָא
 ןוא קרעמ וצ סױרַא ןעײג ,עלסקַא יד רעביא ןפרָאװרַאפ ןעלטייב-טלעג טימ
 ערעייז סױהַא ןריפ ןדנעל יד םורַא ןדנובעגמורַא קירטש טימ סרעגערט ;ןרַאזַאב
 ןזָאל ,סעציילּפ יד ףיוא ךעלקעז טימ סרעכַאש .רעדער ליווצ ףיוא ךעלעגעוװ-טנַאה
 ,לשרדמה תיב םעניילק ןיא .ןפיוק וצ תואיצמ ,ןסָאג עדמעדפ רעביא סױרַא ךיז
 יד רעטנוא ךעלקעז-תילט טימ ןדיי ןעייג ,ןעגנוניוו עלַא ןשיווצ ךיז טשטעווק סָאװ
 ןייז ףיוא טיירש סָאװ ,עלָאגעלַאב ַא ןופ הללק רעטעפ ַא טימ ןעמַאזוצ .סמעדָא

 טגָארטרעד ,ףיוה ןגנע ןיא ןגָאװ םעד סיא טכעלש טיירד סע סָאװרַאפ ,דרעפ
 .רעטצנעפ שרדמה-תיב ענעּפָא יד ןופ שודק ,שודק ,שודק רעמורפ ַא ךיז

 ,סַאג ןופ ןָא ןעמוק ,סמערָא יד ףיוא ןשיק טימ ,סעקרעלדנעה ,רעלדנעה

 | .תורוחס ערעייז ךיוה קידנפורסיוא
 יװ ,ןוגינ ַא טימ ,לוק ַא ךעלרעייפ טפור -- עשירפ ,גנירעה עטרעכיורעג ---

 .ףור ןקילייה ַא רעייז סעּפע רָאנ גנירעה ןפורעגסיוא טשינ טלָאװ סע

 רעיוט םענרעזייא ןּרַאפ רעיומ רעקיקע-ריפ ןוא רעקיקָאטש-ריפ עטראו יא
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 -- שטיווק ַא טימ לבייוו ַא רעביא םיא טיירש -- עקידעכָאק ,לגייב עסייה ---

 ,עסייה ,עסייה
 םיטש-סָאב רערעװש ַא טימ טפור -- סעלעביצ עגנוי ,ךעטער ,סעקרעגוא ---

 ,סרעכיז ַא ןוא סנסַאלעג ַא ,לוק-רענעמ טצעזעג ַא

 ,רעטייווצ רעד ןיא ןזייא ןַא טימ ןוא טנַאה ןייא ןיא קַאז ַא טימ ,עיוג-טסימ ַא
 ןײלַא טלבַארג ןוא ,ןטסַאק-טסימ םייב ןעיָאר סָאװ ,ץעק ןוא טניה יד טביירטרַאפ

 | .שוּפיע םענעלָאמס ןצרַאװש ַא ןיא
 ַא טימ שילױּפ ןיא יז טפור -- סעטַאמש ,ןּפמול ,ךיא ףיוק רענייב --

 ,ןוגינ-עכריק
 -יינ ןביוה ןריט ןוא רעטצנעפ עלַא ןופ ,ךעלביטש-םעדיוב ןופ ,סרעלעק ןופ

 ןכליה עשידימש ,סרעמַאה עשירעטסוש ,ןגעז עשירַאלָאטס .ןּפַאלק ןָא ןענישַאמ

 ,רעיומ ןסיורג םעד ןיא לקניוו עקיצנייא סָאד .ערעדנַא'ס סנייא רעביא ךיז ןסייר

 סלסטּפעש רעטעפ זיא ,טלעטשרַאפ ןטעילָאר טימ ןוא ליטש ןענעז רעטצנעפ יד ווו

 טרעוװ גָאטרַאפ .טרָאד טליּפש ערַאטיג ַא .טכַאנייב קיטכיל זיא טרָאד .לתיב-הקפנ

 עטייווצ יד .ןירַא גָאט ןסיורג ןיא קיטש ַא זיב ױזַא ןיוש טביילב ןוא ליטש טרָאד

 ןעיג עריא רעטצנעפ לייט ַא סָאװ רעבָא ,טנָארּפ ןופ רָאנ ,ףיוה ןופ טשינ ,הריד

 םעד רַאפ יז ןלעטשרַאפ ןעגנַאהרָאפ עטכידעג ןוא ןײרַא ףיוה ןיא ןיירַא ךיוא
 םיא טפור'מ סָאװ ,שיפלעסכייו לאפר טריוװ ןופ גנוניוו יד זיא ,למוט ןשיפיוה

 ןענעז סָאד .סנגרָאמ יד ןיא רעגנעל ןעמ טפָאלש ָאד ךיוא .ךאלמה לאפר סַאג ןיא

 ןבָאה ,טצופעגסיוא רעטיול דימת ןענעז סָאװ ,ףיוה ןיא רעטצנעפ עקיצנייא יד
 רעשירטקעלע ןופ ןטָארד ,ןיירַא ייז וצ ךיז ןעיצ ךַאד ןופ ןטָארד ןוא ,ּפעט"ןעמולב
 .ןָאפעלעט ןוא גנוטּכײלַאב

 טנַארפ ןיא זיא סָאװ ,רעיומ ןטכלַאקעג-לעג םענעסירעגּפָא ןסיורג םעד טָא וצ
 רעטצנעפ יד םורֲא ךעלמיכאלמ ןוא רעּביײװ ענעטּפיג עטליײשעגּפָא טימ טצוּפרַאפ

 ןייז ןוא ןסעטַאמ טימ קסָאיּפ ןופ עלָאגעלַאב רעד עלַאז טרָאפרַאפ ,ןענָאקלַאב ןוא

 ,דניזעגזיוה
 ןצרַאװש ןיא שטייב רעד טימ קידנּפַאלק ,רע טפור -- ןַאמ-רעיֹוט ,יעה--

 ,ךיא ריפ םינכש ,רעיוט סָאד ןפע -- רעיוט ןטעטסָארַאפ םענרעזייא

 ןיא עדמערפ יד ךיילג טסימ סָאד םיועב ןטימ טרעק רעטכעוויזיוה רעד
 ןענעפע טשינ רעיוט סָאד ליוװ ןוא ןיירַא םינּפ

 -- טײרב רע טגָאז -- ןענעפע ךיא לעװ ,טלעג-רעיוט ןבעג רימ טע'מ זַא --
 ףענעפע טינ ךיא לע' ,ןבעג טשינ רימ טע'מ זַא

 טגנַאלרעד ןוא תועבטמ ענרעּפוק עכעלטע לכיטיזָאנ ןופ סױרַא טמענ לדנייש
 ,טיירב רעד ןיא ּפירקס ַא טימ ךיז טנפע רעיוט רעד .יוג ןקידנסנָאװ םעד

 ַא טימ ןָא רע טזייוו --- ןטסַאק-טסימ םייב רעלעק ןיא לקניוו ןיא ָאד טָא --

 .טייל עיינ יד רַאפ גנוניוו יד םיזעב ץיפש

 ,סױרַא ּפעק עשרענעמ ןוא עשירעבייוו ןקוק רעטצנעפ עלַא ןופ

 רענייא רעבירַא ןעמ טיירש -- ןעיצ וצ טכַארבעג ךיז ןבָאה רעצניוװַארּפ --
 .רעטצנעפ ענעפָא ךרוד ןרעדנַא םוצ

 .עטערָאק ַא םורַא רעניה יװ ריפ רעד םורַא ךיז ןעלמַאז רעדניק
 ,עדמערפ יד םינּפ-לבקמ ייז ןענעז -- תויח רעצניוװָארּפ ---
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 ץיה יד .ןגיוא ענעפָאלשעגסיױא טשינ עדימ טימ םורַא ךיז ןקוק עדמערפ יד

 .ןגעװ עיירפ עקיטפול יד ךָאנ רעווש ךיז ןגייל שוּפיע רעקידנקיטש רעד ,ףיוה ןזיא

 -עדינ יד ןופ ןשטנעמ יד .עטַאמש רעטכייפ ַא טימ יו םורַא טמענ טײקיּפמעד יד

 ןופ ןכַאז יד ןעמענּפָארַא עדמערפ יד ןפלעה וצ סױרַא ןעייג ןקָאטש ערעקיר

 | ,רופ .רעד
 ?ךיי ַא טמוק ןענַאװ ןופ -- ןסעטַאמ טנעה ןדיי ןקעטש -- םכילע-םולש --

 .ןימ שירעבייוו רעייז ןכוז ןוא טנַאװעגטעב ןיא ןּפַאט סעקּפָאקפָאלש ןיא רעבייוו

 ,ךעלדיימ יד ייב ייז ןגערפ -- ?עמַאמ יד זיא ווו

 | ,רעדניק יד ןגָאז -- עמַאמ ןייק טשינ ןבָאה רימ --

 סָאװ ,דניק םוצ ןּפיל יד טימ ןקָאמשט ןוא רעבייוו יד ןעלמרומ -- ךעבענ --

 .ךעלעקיוו יד ןופ ךעלעגיוא עצרַאװש רַאּפ ַא סױרַא טקעטש

 דעטַאט רעד זיא וװ .ַאזַא סטיור ַא -- ייז ןביול -- דניק ןייש רעסָאװ

 .טייקטיור טימ ךיז טסיגַאב לדנייש

 - !דנַאלנסיר ןיא --- ליטש יז טנָאז -- רענלעז יד ייב זיא ןַאמ ןיימ ---

 ,ןצכערק ןוא ּפעק יד ףיוא סעקּפָאק יד ןצַארק רעבייוו

 יד טימ טשינ -- ייז ןרסומ -- טָאק םעד טקעדעגוצ ןייג ףרַאד לבייוו ַא --

 ,ןסיורד ןיא רָאה

 ענעכָארבעצ יד ןופ ןכש םעיינ ןטימ ןכַאזתילכת ןגעו ןדער ןדיי ערעטלע

 ןענעז ,ןײרַא ךיז טיצ רעינ רעד ןיחוװ ,ןטסַאקטסימ םייב רעלעק ןופ ןוא ןטעב

 רעד ףיוא גייצקרעוועג ןייק .ןַאמירִא רערעטיב ַא זיא רע זַא ,רעשמ ןיוש ךיז ייז

 ,עכַאלעמלַאב ןייק טשינ זיא רעדמערפ רעד זַא ,ןמיס ַא ,טשינ ךיוא ןעמ טעז רופ

 וצ סָאװ טשינ טסייו סעטַאמ .ןָאט וצ טנכער דיי רעד סָאװ ,ןסיוו ןליוו ייז ןוא

 ,ןרעפטנע

 ןעגנאגעג -- רע טלייצרעד -- רעײגספרָאד ַא ןעוועג ךיא ןיב םייה רעד ןיא ---

 .רעפרעד יד רעביא קַאז ןטיט

 ,ּפעק יד טימ ןעלקָאש ןדיי יד

 -- ייז ןגָאז -- ןפיוה יד רעביא קַאז םעד טימ ןייג ָאד ריא טעװ ,אלימ ---

 .גרַאװטלַא ןפיוק

 םעריש ןשירעכייו ןטלָא ןַא טימ ןוא סעציילּפ יד ףיוא לקעז ַא טימ דיי ַא

 ןײרַא לדרעב-ןגיצ ןיא ךיז טכַאל ,רעלדנעה-גרַאװטלַא ןַא ,טנַאה רעד ןיא

 יו סרעכַאש רעמ -- רע טמורב -- ,עשרַאו ןיא ָאד סרעכַאש קיצניוו --

 | ,גרַאװטלַא

 ףדמערפ םעד ץרַאה רעווש ןייק ןכַאמ טשינ םיא ןזָאל ןדיי ערעדנַא יד

 םעיינ םעד ייז ןטסיירט| -- דיי ַא ךָאנ ןבעל טע' ,ןדיי ליפ ױזַא ןבעל'ס ---
 ,טעברַא ןייז וצ רעדעי קירוצ ןעייג ייז ןוא

 סעּפע וװ רעירפ טשינ טסייוו ןוא ןיירַא רעלעק ןיא ןכַאז יד טּפעלש סעטַאמ

 ןיא ,לסעג'שדקה ןיא טניוװעג רע טָאה קסָאיּפ ןיא ךיוא שטָאכ ,ןלעטשוצקעווַא

 טימ ןבעג הצע ןייק טשינ ָאֹד ךיז רע ןעק ,עגָאלדָאּפ רענעמייל ַא טימ בוטש ַא

 .טלעטשרַאפ סעטַארק טימ ,ןיילק ןענעז רעטצנעפ יד ,לביטש-רעלעק םעניילק םעד

 -לקניוו םוצ ןעייג סָאװ ,סיפ ײלרעלַא ,ייז ךרוד ןעמ טעז ןשטנעמ ןופ סיפ זיולב

 ךיז טגייל אסכה:-תיב ןוא ןטסַאקטסימ ןופ חיר רעד .טעזָאלק ןשיפיוה םוצ ףיוה
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 ,טריצַאב ךעלעמילב טימ ןוא טלכַאקעג שירפ שטָאכ ,טנעו יד .בוטש ןיא ּפָא רעווש
 לָאז ןעמ וװ .טנװָא ןיא יו רעטצניפ זיא לביטש ןיא .ןלָאװשעג ןוא טכייפ ןענעז

 עטוג עקיצנייא יד .סיוא טשינ ץלַא ךיז יי ןלעטש ,ןטעב יד ןלעטשקעװַא טשינ

 ךעלרעטסעװש עלַא טימ ןמחנ .ריט רעד ייב רעסַאװ טימ ןַארק רעד זיא ךַאז
 .רעסַאװ סָאד ןּפָאצ

 ןּכָאנ ןיוש זיא רע .וצ זה ןופ סָאּבעלַאּב רעד טמוק ןגרָאמ ןיא ךעלטעּפש

 קילב ַא ןּפַאנ טמוק רע ןוא ,רעטצוּפעגסױא ןַא ,רענעפָאלשעגסיױא ןַא ,ןסייבנָא
 ,רעלעק ןיא ענייז םינכש עיינ יד ףיוא

 רעכעלקירעויה ַא טימ רע טפור -- קיצעביז ןוא ןייא טרעדנוה .ייווצ ---
 ,ףרַא טמוק -- רעטצנעפ רעלעק ןיא ןקעטש ןופ ץיּפש ןטימ טּפַאלק ןוא םיטש

 ,ענייז רעניווניא טרעדנוה עכעלטע יד ןופ ןעמענ יד טשינ טקנעדעג רע
 ןײגּפָארַא טשינ רע ליוו ךיוא .ןעננוניוװ יד ןופ ןרעמונ יד ייב זיולב ייז ןעק רע
 ןכש םעד טפור רע ןוא .חיר םעד טשינ טגָארטרַאפ רע .ןטסַאקטסימ םייב רעלעק ןיא
 רענעגַאּפלַא רעטקַאהעג רעקיצנַאלג ַא ןיא ןָאטעגנָא זיא רע .ןירַא ףיוה ןיא ףױרַא
 ןיוש סע זיא ליװ ןעמ זַא ןוא עטָאּפַאק ַא סע זיא ,ליוו ןעמ זַא סָאװ ,עטָאּפַאק
 ,סעקוועלַאכ עצרוק יד טימ ךעלעוויטש ענעזמעג יד .טגָארט שטייד ַא יוװ ,קָאר ַא
 -ףייטש עסייו סָאד .טייקיינ ןוא טייקכייו ןופ ןצנַאלג ,סיפ טימ עטליפעגסיוא

 ,טייק עטלּפָאד ענעדלָאג יד ,טייקסייו ןופ ןדנעלב ןטעקנַאמ ןוא דמעה עטסערּפעג

 ףוז רעד וצ טכַאל ,לטסעװ םענעדייז ןופ ךעלקנעשעק עדייב רעביא ןפרָאװרַאפ
 יד ןיא ןריושעגוצ זיא סָאװ ,סנייז לדרעב ןרילָאק-דלָאג סָאד טנייש ױזַא טקנוּפ
 זַא ןוא דרָאב עשידיי ַא סע זיא ליװ ןעמ זַא ױזַא ,טלטרעצעגסיוא ױזַא ןוא ןציּפש
 סָאװ ,טייקנייש רַאפ רָאנ ןגעו הוצמ רַאפ דרָאב ןייק טשינ סע ןיא ,ליװ ןעמ
 קידנעעזרעד ,לטיה ןופ קעשַאד םעד ןָא טריר סעטַאמ .עכלעזַא ןגָארט םיוג וליפַא

 םיא רַאפ רע ףרַאד יצ טשינ טסייוו רע .ךיז רַאפ סָאבעלַאב ןטלטרעצעגסיוא םעד

 רעד .דיי רעשיטַאבעלַאב יא ,ץירּפ יא זיא רע םירָאװ ,לטיה סָאד ןעמענּפַארַא
 גונעג זיא יז שטָאכ ,זָאנ יד עלעכיט שירעבייוו ןיילק ַא טימ טקינייר סָאבעלַאב
 ןסיוו ףרַאד ןעמ סָאװ ,ןצעזעג עלַא םענייז ןכש םעיינ ןרַאפ סיוא טנכער ןוא ,ןייר
 .?טשינ, ַא טימ ןָא ךיז ייז ןביוה עלַא

 יד ןופ קניט םעד ןסיײרּפָא טשינ ,רעסַאװ ןופ ןַארק םעד ןוָאל ןפָא טשינ --
 -רעירפ שדוח ןופ ןטכַא ןדעי ןלָאצ רָאנ ,טלעג-הריד טימ ןקיטעּפשרַאפ טשינ ,טנעוו
 ...סעכעבעב יד ןפרַאװסױרַא ןעמ טעװ ךעלטקניּפ ןלָאצ טשינ רַאפ ,סיוא

 ליו רע ןוא תוריזג עשיטַאבעלַאב עלַא יד ףיוא ּפָאק ןטימ וצ טלקָאש סעטַאמ

 ןַא ןגיײלוצקעװַא עטַאמש ַא וװ ץעגרע לקניוז ַא ןטעב ליװ רע .ןגָאז סעּפע ךיוא
 ןעוו ,זיא רעגייטש רעד יװ ,סָאבעלַאב םוצ ךיז טרעטנענרעד רע .ךַאז עקירעביא
 םענרעבליז ןטימ ּפָא םיא טרַאש סָאבעלַאב רעד ,ץרַאה םוצ שטנעמ ַא ןדער ליוװ ןעמ

 .ןקעטש םענענָאהַאמ ןופ ּפָאק
 ַא טימ רע טגָאז -- ביוט טשינ ןיב ךיא ,דיי 'ר ,סנטייוו רעד ןופ לסיבַא --

 | ,לרעטכעלעג

 טשינ ,ןרימשסיוא טשינ םיא ןלָאז ייז ,ענייז םינכש יד רַאפ ארומ טָאה רע
 .ןקעטש ןטימ ּפָא יז טרַאש ,סנטייוו רעד ןופ קידנעטש ייז טלַאה רע ןוא ,ןקעלפרַאפ
 טשינ לָאז רע ,ףרַאד רע ןעוו ןכש ַא וצ בוטש ַא ןיא ןײגוצנײרַא ארומ טָאה רע
 ,טיהַאב טָאג ,ץנַאװ ַא ,טנַאוװ ַא ןופ ךלַאק לסיבַא ,סבעװניּפש לקיטש ַא ןעמענטימ



 205 | רעגניז .י .י

 יד ,םיא וצ ףרַאד ןעמ זַא ,גנוניוו רעד ןיא ךיז וצ ןירַא טשינ רע טזָאל ךיוא

 עטברַאפעג עסיורג יד .רעסעלש ןביז טימ ףיוה ןופ טמױצעגּפָא זיא ענייז גנוניווו

 ךיז ןענעפע לטסעק-טסָאּפ ןגָאלשעגוצ ןוא ןעמָאנ ןקיצנַאלג םענעשעמ ןטימ ןריט

 טכַארטַאב ריט רעד ןיא גיוא ןרעזעלג ַא ךרוד זיולב .ףיוה ןופ םינכש יד רַאפ טשינ

 ,ףיוה ןיא סָאבעלַאב םוצ ּפָארַא םיא טקיש ןעמ ןוא ,ןָא טּפַאלק סָאװ ,ןדעי ןעמ

 ,"גיוא, סָאד טקוררַאפ ןעמ ןוא םורב ַא ןעמ טיג -- רעיוט ןיא --

 לָאז ןעמ ,טעגָאלדָאּפ עטסקעוװעג יד ןרימשסיוא טשינ לָאז ןעמ ,ארומ טָאה'מ

 לָאז ןעמ ,ץלַא ןופ רעמ ןוא ,ןגָארטנָא טשינ לבָאנק ןוא עלעביצ ןופ היר ןייק

 דימת טעמכ ךיז טלַאה סָאװ ,גנַאגרעטנוא ןייק ,טייהקנַארק ןייק ןּפעלשרַאפ טשינ

 ,ףיוה ןסיורג ןיא

 ןטימ םיא ןסױטשּפָא רַאפ סָאבעלַאב ןופ רעטמעשרַאפ ַא קעװַא טייג סעטַאמ

 ןליפַא ,טלדנַאהַאב טשינ םיא קסָאיּפ ןיא רענייק טָאה ױזַא רָאנ ,סָאװ ,סָאװ .ןקעטש

 ,סיוא םיא ןדער ףיוה ןיא ןדיי יד .טשינ דיגנ רעטסערג רעד

 םיא טעװ ריא זַא --- ייז ןגָאז -- ךאלמ םעד ,דרע רעד ןיא ףיט םיא טָאה --
 ףעמענ טשינ ערעילָאכ יד ךיוא םיא טעװ ,סיוארעירפ ןלָאצ טשינ

 רע סָאװ ,רָאפרעד טשינ ,סָאבעלַאב םעד ,ףיוה ןיא ביל טשינ םיא טָאה ןעמ
 ןענעז םיטַאבעלַאב עלַא זַא ,טסייװ ןעמ .סיוארעירפ טלעג-הריד ןלָאצ ךיז טסייה
 טדער רע .פרַאװסיױרַא ןייז רַאפ ארומ ןייק טשינ ןעמ טָאה ךיוא .ענעגייא יד
 רַאפ קידלוש םיא זיא ןעמ שטָאכ ,סױרַא ןטלעז טפרַאװ רע ןוא טוט רע יװ דעמ
 טשינ טָאה ןעמ רעבָא ןעמ טטסייוו ,םיא רַאפ ערעגרע ןַארַאפ ,םישדח עכעלטע
 רעכשוח ךָאנ םורַא ןשטנעמ יד טכַאמ סָאװ ,טײקטצוּפענסױא ןייז ,הוואג ןייז ביל
 -עגסיוא עלַא ןשיווצ ּפעטד ןעמולב יד טימ רעטצנעפ ערעטיול יד .רענעלַאפעג ווא

 ,הריד ןייז ייב ןָאקלַאב רעטברַאפעג רעד ,רעטצנעפ עטעטָאלרַאֿפ ןוא ענעכָארב

 ,ןענָאקלַאב ערעדנַא עטלײשעגּפָא עלַא ןשיווצ ןָאקלַאב רעקידכוט-םוי רעקיצנייא רעד
 ןעמ טָאה רעמ ךָאנ .ףיוה ןקירעביא םעד טימ ןצייר ךיז ןטלָאװ ייז יו סיוא ןעעז
 -הריד ןייק ןלָאצ טשינ ןענעק עכלעוו ,םינכש טגָאז רע סָאװ ,וסומ ןייז טנייפ

 ,תבש ףיוא ןעמוקמייהַא םינּכש עלַא ןזומ ,רע טסייוו ,קיטיירפ .טייצ רעד וצ טלעג

 .רעטכעוו-זיוה ןופ ריט רעד ןבעל ,רעיוט ןיא קעװַא קיטיירפ ןדעי ךיז טצעז רע ןוא

 ,לכעטשיט ןירג ַא טימ רעביא טקעד רע סָאװ ,לשיט ַא ןלעטשסױרַא טזָאל רע

 ןבירשרַאפ ויא סע וװ ,רעכיב יד סיוא טגייל רע .רעגייטש ַא טכירעג ַא ןיא יו
 .ןייגכרוד טשינ טזָאל רע ןוא ,ןובשח סנדעי

 ןקידנלָאצ-טכעלש ַא ןקעטש ןטימ רע טלַאהרַאפ --- קיצניינ ןוא ןייא רעמונ --

 ?טלעג-חריד טימ ךיז טרעה סָאװ -- רעיוט םעד ןענעבנגכרוד ךיז ליוו סָאװ ,ןּכש

 בייו זַא ,טכעלש זיא טייצ יד זַא ,ךיז טרעפטנערַאפ קיצניינ ןוא ןייא רעמונ
 ןייצ ענעדלָאג עלַא טימ טכַאל סָאבעלַאב רעד סע וצ טשינ ןבָאה רעדניק ןוא
 ,דליוו ,קיניזמוא סיוא םיא טעז סָאװ ,רעפטנע סנכש ןופ

 טשינ רעבָא -- רע טגָאז -- הבדנ ַא ןשָארג ַא ןבעג ךיא ןעק ןַאמערָא ןַא --

 ,טסיזמוא הריד ַא טימ ןטלַאהסיוא

 ַא וצ םיא טכיילגרַאפ ןעמ סָאװ ,ךיז טקידײלַאב קיצניינ ןוא ןייא רעמונ
 .סנייז ייב ךיז טלַאה סָאבעלַאב רעד ,רעלטעב
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 רע טגערפ -- ?הריד ַא טימ ןטלַאהסיוא דָארג ךייא ךיא ףױַאד סָאװרַאפ --
 ןיירַא ךיז טיצ -- עשרַאװ ןיא רעזייה ןופ טיטַאבעלַאב ךָאנ ןַארַאפ -- קיגָאל טימ

 ,ייז וצ
 טָאה רענייק שטָאכ ,ךיז טלטשרעב ןוא ךיז טלכעפ ,ּפָא ךיז רֶע טצוּפ םעד ךָאנ

 ,ארומ רע טָאה ןַאמירָא ןַא ןופ טפול רעד רַאפ ןיײלַא .טרירעגוצ טשינ םיא וצ ךיז

 טנייפ רעבָא .תונעט עשיגָאל ענייז ףיוא ןגָאז וצ טשינרָאג ןבָאה םינכש יד
 ךָאנ ןעמ טרעוו ךיז ייב ןלַאפעג ןוא שירַאנ רעייז סעּפע .רַאפרעד םיא ייז ןכָאה
 רֶע יו וליפַא ,ךיז טרעזייבעג טלָאװ רע יװ רעגרע זיא סע .ענייז דייר עשיגָאל יד

 ,שיפלפעסכייוו לאפר טשינ ,ןעמָאנוצ ַא טימ םיא טפור ןעמ ןוא .ןפרָאװעגסױרַא טלָאװ

 ףָאנ ,ןיוה ןופ רעיוט םייב לטעלּפ םענרעזיא ןפיוא טצירקעגסיוא זיא סע יװ
 .ענייז ךעלעדייר עשיכאלמ עטוג יד בילוצ ,ךאלמה לאפר

 םעד ןסעטַאמ וצ ףיוה ןיא רעבייוו יד ןגָאז -- ךאלמ ַא לָאמניײא ןיוש ---

 .ןעניד ױזַא םיא לָאז לזמ'ס -- ןכש טעיינ

 טּפַאכ רעדעי .טעברַא רעד ןופ קירוצ זיוה ןופ םינכש עלַא ןעמוק טנװָא ןיא

 ,בירט טנייש לּפמעל ַא וו ,ןירַא רעלעק ןיא עיינ יד וצ קילב ַא

 טָאה סָאװ ,ןַאמירַא םעינ םעד ןעֶמ טשטניװ -- לזמ טימ ןייז לָאז ס --

 ,ףיוה םעד טרעסערגראפ

 םייב ןעייטש ןדיומ טימ ןעגנוי .טלגערפ ןעמ ןוא ןעמ טכָאק ןטייז עלַא ןופ

 ךיז ןענעכער ,רעטצנעפ ענעפָא ךרוד ךיז ןגירק רעקלעפרָאּפ .ןכַאל ןוא רעיוט

 טלסּפעש רעטעפ וצ ןטַאדלָאס ןעמוק סעמרַאזַאק עטנעָאנ יד ןופ .סוחי םעד סיוא

 ןענװַאד לשרדמה:תיב ןשיפיוה ןיא .ןליּפש ןָא טרָאד טביוה ערַאטיג יד .לזייה

 טסייר ,הריד סלסּפעש רעטעפ ןופ ןסנַאמָאר עשיסור יד טימ ןעמַאזוצ .בירעמ ןדיי

 ןעייטש ּפערט עלַא ייב .סאטח'לע עקידרוּפּכ םוי ייב טנייוו ןוא ןָאפַאמַארג ַא ךיז

 טכַאמרַאֿפ'מ ןעוו ,ןּפָאלש רעטּכעט ןפור סעמַאמ .ךיז ןעקשוש ןוא ןטָאש ןיא ךעלרָאּפ

 ,ףיה ןפיא קעויוהרטש סױרא רענעמ ענעָאטעגסױא-בלַאה ןגָארט ,רעיוט סָאד

 ןופ ךיז ןעװעטַאר וצ למיה ןרעטנוא סיוא ךיז ןגייל ןוא ,סערדלָאק ןוא סנשיק

 בילוצ ןעשטיווק ןוא ,סערדלַאק ןּפעלש ןדיומ .טיילפמוא ןוא שינעקיטש ,טּפַאשגנע

 ןוא ןרופ ףיוא ,לקניוו א רָאנ ווו סיוא ךיז טעב ןעמ .ייז ןעּפעשט סָאװ ,ןעגנוי יד

 ,טעמרָאפטַאלּפ

 בוטש ןופ סנשיק יד סױרַא טּפעלש ,םיגהנמ רעװעשרַאװ ֹוצ טניווװעג ,לדנייש

 ךיז טמעש סעטַאמ ,ןטסַאקטסימ ןופ לסיּבַא רעטייוו ,ףיוה ןיא סיוא ייז טגייל ןוא

 ,ךיז טרעזייב לדנייש .ןסיורד ןיא ןפָאלש ןײגסױרַא

 ,ױזַא ןפָאלש עלַא .עשרַאװ זיא ָאד --- יז טגָאז -- קסַאיּפ טשינ זיא ָאד --

 ןעמעלַא טימ ךיילגוצ ףיוא םינכש עיינ יד ךיז ןביוה ,גָאטרַאפ ,סנגרָאמוצ

 גנַאל ןרָאי טָאה רע סָאװ ,קַאז ןייז טמענ סעטַאמ .טעברַא רעד ןיא ןיירַא ןעייג ןוא

 ןסַאג ערעטייוו יד ןיא ףיוה וצ ףיוה ןופ טייג ןוא ,רעפרעד יד רעביא טּפעלשעג

 ,סרעכַאש ערעדנַא עלַא טימ ךיילגוצ ,רע טפור --- !ךיא ףיוק גרַאװטלַא --

 עטלַא ,רעדיילק עטלַא ,ךיש עטלַא -- .רעטצנעפ יד וצ ּפָאק םעד קידנסיײרפיורַא

 ,ןזיוה עטלַא ,ןשוילעּפַאק

 ,ןבעגעג םיא טָאה לדנייש סָאװ ,ןדלוג עכעלטע יד ךיז ייב קיטכיזרָאפ טלַאה רע

 סָאד רעביא טזָאל לדנייש .ןקישוצ טעוװ טָאג זַא ,האיצמ ַא רַאפ ןלָאצַאב וצ טיירג
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 עשיטָאטש-סיורג ןוא עטצוּפעגסיוא ןַא סױרַא טייג ןוא ךעלרעטסעווש יד ייב דניק
 ןצנַאג ַא ךָאנ ןענמחנ רַאפ ןוא ךעלרעטסעווש יד רַאפ ,ךיז רַאפ סעלעטש ןכוז וצ
 סייוו טשטיינקעצ ַא טימ ןוא ךיש עטלַא רָאּפ ַא טימ םײהַא סעטַאמ טמוק גָאט
 םוצ םיא טיירג לדנייש .טלדנַאהעגנייא ץעגרע טָאה רע סָאװ ,קַארפ ַא וצ לטסעוו

 ךיוא ןס9ֶ טשינ סעכלעזַא ןעמ טגעלפ קסַאיּפ ןיא סָאװ ,טיורב-רעקעב שירפ שיט
 ריא רַאפ ךיז ןכַאמ סָאװ רעטרע יד ןגעוו טלייצרעד יז ןוא ,לּפָאטרַאק ןוא גנירעה
 ןוא ליטש טדער ןוא ץלַאז ןיא טיורב סָאד טקנוט סעטַאמ .רעדניק יד רַאפ ןוא
 | ,טסיירדמוא

 רע -- רע טלמרומ -- ןענרעל ןוא ןציז רעטייוו לָאז ןמחנ ,ןלעוו טלָאוװ'כ --

 ,הרות ןיא טייוו ןיוש טלָאה

 טמַאלפרַאפ ַא טזײװַאב ןוא ךיק רעד ייב ליוק לקיטש ַא טקַאהעצ לדנייש
 ,סױרַא רעייפ ןופ םינּפ

 ָאד ףרַאד רעדעי ,עשרַאװ זיא ָאד -- יז טגָאז -- קסַאיּפ טשינ זיא ָאד --
 | | ,ןטעברַא

 טסייר ץפיז רעדעי ןשטנעב םייב טצפיז רע רָאנ ,דימת יוװ ,טגייווש סעטַאמ
 ןרעה טשינ סע ןעק לדנייש .ץרַאה קיטש ַא סיוא

 טסַאּפ -- יז טיירש -- רעטכָאט ַא רַאפ ןעלדנייש ןבָאה וצ ריד טסַאּפ'ס זַא --
 .עכַאלעמלַאב ַא רַאפ ןענמחנ ןבָאה וצ ריד

 .ליומ ןרַאפ טנַאה יד טגיילרַאפ סעטַאמ
 .ןרעה ןלעװ ןשטנעמ -- רע טעב -- ריד טימ זיא טָאג ,לדנייש ---

 ,ךעלמעלפיזַאג יד ףױא ,ףיוח ןסיורג םעד ףיוא רעטּכַארטרַאפ ַא טקוק ןמחנ
 ןעלדנייש טימ טלַאה רע ןוא ,ןעזעג טשינ סעכלעזַא רע טָאה לָאמנייק סָאװ

 .לחומ -- רענעסיברַאפ א רע טנָאז -- ןענרעל רעמ טשינ ליוו'פ ---

 ןשטנעב םייב טצפיז סעטַאמ .ערַאטיג ַא טרעטיצ ףיוה לקניוו ןופ

 ןיא רעסיז עטַאט -- ןגָאז טימ ןיא סיוא רע טדער -- םלוע לש ונובר ---
 ,למיה

 ;1930 ענליו ,ךרע רעדמערפ ףױא :רעכיב יד ןופ

 ,1938 ,קרָאירינ ,ןמחנ רבח ;1927 עשרַאוו ,ןזייא ןוא לָאטש
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 טַאר-הליחק רעוועשראוו ןיא

 עטַאבעד-טעשזדוב ַא ץא עדער

 געוו ןכלעוו ףיוא ןוא חליהק יד ךיז רַאפ טלעטש ןליצ טכלעוו .םרָאפטַאלּפ

 ןגעװ םתס חוכיוו ןייק ןייז טשינ רעבירעד ןַאק סע ?ןריזילַאער ייז יז ליוו

 -עגלַא םעד ןעלקיוורעדנַאנופ זומ ןעמ ;עיציזָאּפ רענלעצנייא רענעי .רעדָא רעד

 .ָאד טעברַא רעד ןופ ויטקעּפסרעּפ ןוא טקנוּפ-גנַאגסיױא ןגעוו חוכיוו םעניימ

 רעשיטילַאּפ רעד ןופ סערגָארּפ ןופ עגַארפ יד זיא טעשזדוב ןופ עגַארפ ר

 -ערּפ , רעייז .ןדיימסיוא טלָאװעג טעשזדוב ןקיטציא ןיא סע ןבָאה ןטסינויצ יד
 ,טעשזדוב טימ קיטילָאּפ ףיונוצ טשימ ןעמ יאמלה תומוערת טָאה עטיוועל 'ה ?סעז
 רעד ףיָאד ױזַא רָאנ זַא ןענַאטשרַאפ ןבָאה "הדוגא, ןופ טייל יד אקווד רעבָא
 השרד רעגנַאל רעד טימ ןעוועג אצוי טשינ ייז ןענייז .ןרעװ טלדנַאהַאב טעשזדוב
 טשינ רָאנ ,ץלַא ןגעו טדערעג טָאה רעכלעוו ,ןיורבשריק 'ה "סעזערּפ,, רעייז ןופ

 ןיוועל ריאמ עשטיא 'ה ןעמוקעג זיא סע ןוא ,םַארגָארּפ רעייז ןופ םירקיע יד ןגעוו
 -קַארַאכ ןייז ןיא ןעוועג טכערעג זיא רע .םירוביד עּרָאלק ןוא ענעפָא טדערעג ןוא
 עלערָאה ַא .קיּכלימ טשינ ןוא קישיילפ טשינ .יחרזמ ןוא ןטסינויצ יד ןופ קיטסירעט

 ןעמ ווו ,טשינ לָאמ ןייק ןעמ טסייוו רעבירעד ,ךעלטלעוו עלערָאה ַא ןוא זעיגילער

 | ,ןליוו ייז סָאװ ןוא ייז טימ טלַאה

 -ידיי סָאד ןליוװ רימ :ןפָא טגָאז יז .תונווכ עריא טשינ טלַאהַאבראפ הדוגא יד

 רעשיטסינויצ-ילעופ רעד ןיא ןטלַאטשעג עשימַאניד יד ןופ -- לבבורז בקעי

 רעד ןיא .1886 רָאי ןיא עװַאטלָאּפ ןיא ןרָאװעג ןרױבעג זיא -- גנוגעווַאב טלעוו

 רָאי קיצנַאװצ ןייק ךָאנ .רעצירק-הבצמ ַא ,ראלַאטס ַא -- קינשַאּפערָאה ַא טנגוי

 ןיא ןסעזעג .ןַאעדיא ענייז רַאפ רעפמעק רעוװיטקַא ןַא ןרָאװעג רע זיא ,טלַא טשינ

 ןרָאװעג -- טדערעג ןוא ןבירשעג ,טלעוװ רעד רָאג רעביא טרעדנַאוועג ,תוסיפת

 -- רעכיב ןבעגעגסױרַא .לאריעי תוצופת לכב ןרָאטַארַא עטסטמירַאב יד ןופ רענייא

 -קַא ,עשרַאװ ןיא טניוװועג 1936 זיב 1918 ןרָאי יד ןיא .עשירָאטסיה ,עשירַארעטיל

 ךילגטימ ןעוועג .שידיי ןיא רוטלוק רענרעדָאמ ןופ דלעפ ןפיוא ןוא שיטילָאּפ וויט

 רימ ןעמענ רעכיב -תונורכז ענייז ןופ .גנוטלַאוורַאפ -הליהק רעוועשרַאוו רעד ןופ

 רָאי ןופ .הליהק רעוועשרַאו רעד ןיא סעדער עשירעפמעק ענייז ןופ ענייא סױרַא

 .ביבא לת ןיא ןיטקַא זיא ןוא לבבורז טניוו 6
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 יז ןשרעה לָאז םוטעמוא זַא ןוא תד טימ טליפעגנָא ןצנַאגניא ןייז לָאז ןבעל עש

 .עיגילער רעד ןופ טעטירָאטיױא רעד ןרעוו טקרַאטשעג לָאז'ס ןוא עיגילער

 ,ערָאלק ַא רעבָא ,ערענַאיצקַאער ,עצרַאװש ַא ַא .עיניל ַא ,םַארגָארּפ ַא זיא סָאד

 טייג יז ,הליהק רעד ןיא ,ָאד רָאנ טשינ ריא ייב ךיז טלַאה הדוגא יד .עטנעוװקעטנָאק

 | .ןבעל ןשידיי ןיא ךיוא געוו םעד טימ

 טגָארט רעטעברא רעשידיי רעד .ןעגנַאגעג רעהַא רימ ןענייז עקַאט רַאפרעד

 ןוא ,רעקיטסייג ןוא בעלעירעטַאמ ,טײקטלּפירקרַאפ תורוד ןופ טסַאל יד ךיז ףיוא

 ףעועיגילער ןופ העפשה ענעברָאדרַאפ יד טירט ןוא .טירש ןדעי ףיוא טליפ רע

 -ונעגפיוא רימ ןבָאה .תופיקת רעשיריבג ןוא הלשממ רעלאקירעלק ,תוספורטופא

 רימ ןענייז רעהַא ךיוא ןוא ,ןבעל-ןטַאמ ןשידיי ןופ חטש ןצנַאג ןפיוא ףמַאק םעד ןעמ

 :סױרַא ,ןבעל עשידיי סָאד ןכעלטלעװרַאפ ץנַאג ןוא לופ ןליוו רימ לייוו ,ןעמוקעג

 ףיוה ןוא רוּפש ןייק העפשה ריא ןופ לָאז סע ,עיגילער יד םוטעמוא ןופ ןביירט

 | ,ןביילב טשינ

 -לאו רעד תפעשב טגָאזועג רימ ןבָאה עבלעז סָאד זַא ,ןבעגוצ| עלַא טעװו ריא

 ןבאה רימ .םרָאפטַאלּפילַאװ רעזדנוא ןיא ןבירשעג ןוא רעלייוו ערעזדנוא עינַאּפמַאק

 רַאפ - ןליצ ערעזדנוא ןטלַאהַאב טשינ ןוא תונווכ ערעזדנוא .טרעיײלשּרַאפ טשיג

 רימ .,ךיז ראפ לזדניא רענעסָאלשעגּפָא ןייק טשינ לטלעוו עשידיי סָאד זיא זדנוא

 "ןייאַאב םיא ןופ ןרעװ בעל ןשיטילָאּפ םענײמעגלַא ןקיכָאק םניא עלַא ןענייז

 ןדנובעגסיוא גנע זיא ןבעל ןשידיי ןיא ףמַאק רעזדנוא .םיא ףיוא ןקריוו ןוא טסולפ

 רימ .סַאג רענײמעגלַא רעד ףיוא םוילאקירעלק ןוא עיצקַאער ןגעק ףמַאק ןטימ

 ןיא טָאה ףמַאק רעזדנוא ןוא ןבעל-ןסַאמ ןשידיי ןיא סיפ עדייב טימ רעבָא ןעייטש

 -טסבלעז יד זיא ףמַאק רעזדנוא ןופ דוסי רעד .ןשרעדנַאוצרעביא םיא טקעריד ןעניז

 -ױא-לַאנָאיצַאנ ענעי ןפַאש וצ רימ ןכוז רעבירעד ;ןסַאמ עשידיי יד ןופ טייקיטעט

 סָאד ןרילוגער ןענָאק ןלָאז עכלעוו ,גנוטלָאװרַאּפטסבלעז  ןופ ןענַאגרָא עמָאנָאט

 | .ןבעל-ןסַאמ עשידיי עקיטרַאנגיא

 ייס .ןבעל ןשידיי ןופ רָאטַאלוגער רעד טָא ןרעוו טשינ ןָאק הליהק עקיטציא יד

 ךיוא ןייז טשינ ןָאק סָאד .ץנעטעּטמָאק ריא בילוצ ייס ,עיצַאנידרָא-לַאװ ריא בילוצ
 יד ןבָאה ןזומ ריא ןיא ליפיוו ףיוא ,הליהק ?עשיטַארקָאמעד; .ענעפורעג ױזַא יד

 רעבירעד סױרַא רימ ןקור .קלָאפ ןשידיי ןופ ןסַאלק עקידנשרעה יד העד-טּפיוה
 -טסבלעז רעלַאנָאיצַאנ ןופ ןטלַאטשנַא ענעי ןוויטקעּפסרעּפ עשיטילָאּפ ערעזדנוא ןיא

 טשינ טייג סע .טּפַאשרעטעברַא רעד ןרעהעג טעוו העד עצנַאג יד ווו ,גנוטלַאװרַאפ

 רָאּפ ךיז ןלעטש רימ ,אברדא ,ןסַאלק ןוא ןטכיש ערעדנַא רעביא טפַאשרעה ַא ןגעוו

 ןופ גנודניוושרַאפ יד רָאפ ןעעז רימ ,גנורעדילגעצ-ןסָאלק רעד ןופ גנופַאשּפָא יד

 ןַא ןופ גנודליבסיוא יד ןוא ןטנעמעלע עקידנריטַאולּפטקע ןוא עשיטיזַארַאּפ עלַא יד

 "ַאנ ןגייא ןייז ןרילוגער ןיילַא טעוװ סָאװ ,קלָאפ-רעטעברַא ןשידיי ןכעלטייהנייא

 ,ןבעל לַאנַאיצ

 רעקיטציא רעד וצ ןעגנַאגעג רימ ןענייז רעבירעד .טייוו ו ךָאנ זיא טייצ רעד וצ

 טצרַאװש יד ןוא עיצקאער רעד ןופ הלשממ יד ןַארַאפ ךָאנ זיא טנייה לייוו ,הליהק
 ןענַאד ןופ ידכ ,הליחק עקיטציא יד ןצונסיוא רימ ןליוו .ןבעל ןשידיי ןיא הטילש

 ןוא ןבעל ןשידיי ןופ) גנושרעדנַארעביא ןגעוװ ןעגנוזָאל ערעזדנוא ןרימַאלקָארּפ וצ

 .ייז רַאפ ףמַאק םעד ןריזינַאגרָא ןענַאד ןופ
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 יד קידנזייופיוא ,טייהנגעלעג רעדעי ייב רעהַא זיב ןָאטעג סע ןבָאה רימ
 יו ,ןסולשַאב ןוא ןעגנולדנַאה עטערקנָאק ערעייז ןופ ליּפשייב ןפיוא ןסַאמ עטיירב

 -שַאּפערָאה עשידיי יד ןופ ןסערעטניא יד וצ ןענייז םילשומ עקיטציא יד ךעלטנייפ
 ןקידהרשּפ"ןָא ,םענעדײשטנַא ןַא ךייא ןגעק ןריפ וצ זיא סע קיטיונ יו ןוא סעקינ

 ,רעטייוו ךיוא ןָאט סע ןלעװ רימ .,ףמַאק

 עב טריפעג ,טסייג םעיינ ַא ןגעו ,הליהק רעײנ ַא ןגעװ טדערעג טָאה ןעמ

 טנעז ףוסל ;לביטש-םיתמ ןגעק ,ןרָאטַאלימיסַא עטלַא יד ןגעק ףמַאק ַא טשרמולכ
 סעּפע ןָאטּפיױא טשינ טציא טנעק ריא סָאװ טשינ ,ןטלַא םייב ןֿבילבעג ןיילַא ריא

 חלשממ רעד וצ ןעמוקעג טנעז ריא ,טשינ וליפא סע טליוו ריא רָאנ ,סעקידתושממ

 ,טקױרַאב ןוא טקידירפַאב ןיוש ריא טנעז --

 סעצָארּפ םעד ןרילוגער ןוא ןפלעה :סע טסייה זדנוא ייב -- ץוש רעלאיצַאס

 ןסַאמ עשידיי יד ייב וצרעד גנַארד םעד טעז .ןבעל עשידיי סָאד ןריזיוויטקודָארּפ ןופ

 -טריו ערעדנַא ןוא "ץולחה, ,"טרָא, יװ ,ןטפַאשלעזעג עטַאװירּפ יד ךָאד ןקריוו

 ,טעברַא ַאזַא ןענעכייצוצנָא טוװרּפעג טשינ טָאה ריא .סעיצוטיטסניא עכעלטפַאש

 ךייא ייב :יירערָאנש רעד ןופ ?גנוריזיעּפָאריײא , רעד טימ טנגונגַאב ךיז טָאה ויא

 רעד טימ עיּפָארטנַאליפ יד ןטיהפיוא טליװ ריא :הקדצ רעטייוו ןבילבעג סע זיא

 ,םעד ןיא טקעטש סָאװ ,גנוקירעדיגרעד ןוא עיצַאזילַארָאמעד רעצנַאג

 ךיא .רעטַאעט ,ןקעטָאילביב ,ןלוש סע ןענייז זדנוא רַאפ -- טעברַא-רוטלוק

 ףלוש עשידיי יד רַאּפ קיצניוװ טיג ריא סָאװרַאפ ,טשינ תונעט ןייק ךייא וצ בָאה
 ריא .ץרָאּפָארּפ ןופ טשינ ךיוא .ךיז ןעגניד ןופ עגַארפ ןייק טשינ רימ ייב זיא סע
 ןוא תורות-דומלת ערעייא ףיוא רעמ ןּבעגעג רימ ןטלָאװ יצ :הישק-ץָאלק ַא טלעטש

 ןבָאה ייז זַא ,ןטלַאה רימ לייוו !טשינ הטורּפ ןייק :ןּפָא גָאז ךיא ?ןלוש-תוברת וליפא

 טָאה ריא .קלָאפ ןופ ןסָאמ עטיירב יד ןופ ןטיונ-רוטלוק עתמא יד ןעניז ןיא טשינ
 ,ךַארּפש רעשידיי ןופ ּפיצנירּפ ןגעוו רָאנ ָאד טייג זדנוא זַא ,טניימ ריא ביוא ,תועט ַא

 -סטכיררעטנוא סלַא ,שידיי ןופ דוסי םעד ףיוא טיובעג רדח רעטלַא רעד ךָאד ויא

 .ךַארּפש

 יד .תירבעי-יבבוח יד ןגעק ןיב ךיא יו טקנוּפ ,שידיי-יבבוח יד ןגעק ןיב ךיא
 זיא סע ;ּפיצנירּפ רעטקַארטסבַא רעליוה ןייק טשינ זדנוא רַאפ זיא ךַארּפש עשידיי
 ןעמ ןָאק סיוועג ןסַאמ עשידיי יד ןופ גנופַאש-רוטלוק ןופ געוו רעשינַאגרָא רעד

 ,ןעמעננָא ןרעג ןָאק ךיא ןוא שיערבעה ןיא ןכַאז עכעלטלעוו ענרעדָאמ ךיוא ןענרעל

 טנעגילעטניא רענרעדָאמ ַא סױרַא לָאז עיזַאנמיג רעשיערבעה רעופי רעד ןופ זַא
 ,ןבָאה סָאװ ּפַאנק םעד ןופ ןלעװ ןסַאמ עשידיי יד רעבָא .ןסיוו ןכעלטלעוו ַא טימ

 יד ןופ ענייא ,"רבד, גנוטייצ רעטעברַא ןַא עניטסעלַאּפ ןיא סױרַא טייג טָא
 ןופ גנומיטש ןַארַאפ ,רעטעברַא ןביירש טרָאד .ןדיי ייב ןעגנוטייצ-רעטעברַא עטסעב
 גנוטייצ ַאזַא טלָאװ .עניטסעלַאּפ -רעטעברַא םעיינ םעד ןופ רעפסָאמטַא יד ,טעברַא
 ,ןענעייל יז ןיילַא טנָאקעג רעטעברַא רעשידיי רעדעי טלָאװ ןוא שידיי ןיא ןענישרעד
 יד ןכַאמ וצ טשינ וצ ידכ ,עניטסעלַאּפ ןופ םיחלושמ עלַא יד טרָאּפשרַאפ ןעמ טלָאװ

 ןטימ ןיא טנַאװ ַא רעבָא טייטש .עניטסעלַאּפ ןגעוו תוישעמ אבב ןוא םילובלב עלַא
 .ךַארּפש עשיערבעה יד -- ןסַאמ עשידיי יד ןוא גנוטייצ רעד ןשיווצ

 טעװ ריא ןוא ,ך"נת ןופ טסייג ןגעוו ,ך"נת ןענרעל ןגעוװ ןיילַא ריא טדער טָא



 211 לב בורז בקעי

 תוברת וליפא ןוא תורות דומלת ,םירדח ערעייא עלַא ייב זַא ,ןייז הדומ ןזומ ךָאד
 רעבָא זיא .ך"נת םעד ןביילב דמערפ קלָאפ ןופ ןסַאמ עטיירב יד ןלפוו ,ןטלַאטשנַא

 "עג טשינ ןבָאה ןטטינויצ יד וליפא סָאװ ,שאוהי :רעטכיד רעסיורג ַא ןעמוקעג
 ך"נת םעד טעטכידעגרעביא טָאה רע ןוא ,קנעדנָא ןייז ָאד ןרעַאב וצ בוח םעד טליפ

 ןלעװ ןענָאילימ ןוא רעטנזיוט רעטרעדנוה זַא רעכיז ןייז ריא טנָאק --- שידיי ןיא
 ןענייז סָאװ ,תורצוא:-רוטלוק ענעי ןופ ןסינעג וצ טייקכעלגעמ יד ןגירק טציא טשרע

 .ערעדנַא ןוא סומע ,היעשי ןופ קרעװ יד ןיא ןַארַאפ
 יליפא ןטנעגילעטניא עשידיי ןדליבסיוא רשפא ריא טנָאק שיערבעה ךרוד

  זיא עכלעװ ,ץנעגילעטניא יד ןייז טשינ טעװ סע רעבָא ;טסײג םענרעדָאמ ַא טימ

 ,ךַארּפש רעשידיי ןיא ןלוש"סקלָאפ ערעזדנוא .ןבעל-ןסָאמ טימ ןדנוברַאפ שינַאגרָא
 רעד זיא סָאד -- ןטעטיסרעװינוא ךָאנרעד ןוא ןלוש-לטימ ןופ עפוטש ערעטייוו יד
 ןגעו עבלעז סָאד .רוטלוק-ןסַאמ רענעגייא ןַא וצ ,ץנעגילעטניא רענעגייא וצ געוו
 ןוא גנופיטרַאפ עלערוטלוק זיא סָאד ,רעטַאעט ןשידיי םענעגייא ןיא רעלטסניק יד

 | ,טײקטלצרַָאװרַאפ

 ,סיוא טזייו ,ןבָאה "דנוב, ןופ םיױרבח יד .גנושיטנַא ןייק טשינ ןבָאה רימ

 רימ .טעברא עמַאזניימעג זיא סע עכלעוו ַא ןייז ךעלגעמ טעװ סע זַא ,טרַאװרעד ָאי

 ,טבערטשעג טשינ םעד וצ ןוא תיב-םולש ַא ןגעוו טמולחעג טשינ עגר ןייא ןייק ןבָאה

 רימ ןליוו םיא ףיוא :ןבעל"ןסַאמ ןשידיי ןגעוו טייג טייחרעמ רעד ןוא זדנוא ןשיווצ

 תורשּפ ענייק ףיוא רימ ןלעװ ןטיוג ןוא ןסערעטניא ענייז עגונב .ןייז רת'וומ טשינ

 טרָא ןַא ודנוא רַאפ זיא יז ;קילײה ןוא רעייט טשינ זדנוא זיא הליהק יד .ןייג טשינ

 -םיוא רימ ןלעװ -- תוקושת-טכַאמ ערעייא רַאפ ןצונסיוא יז ריא טעװ .ףמַאק ןופ

 ןבעגסיא טשינ ןלעװ ייז ןסיורד ןופ ןסָאמ עשידיי עטיירב יד ךייא ןגעק ןלעטש

 ,תלשממ ערעטצניפ רעייא ןקרַאטשרַאפ וצ ידכ תוטורּפ עטעװערָאהרַאפ ערעייז

 עלַא ריא .טכערעג ןעוועג ןענייז רימ זַא ,ןסַאמ יד ןזייו טעװ טעשזדוב רעד

 יד ןגעמ .רעציזרָאפ ריא רָאנ טשינ ןוא גנוטלַאװרַאפ רעד רַאפ תוירחא יד טגָארט

 -רַאפ ערעייז ןופ טשינ ןרעדָאפ ייז ןמז לכ .ןסיימש ךעלטנפע ןיײלַא ָאד ךיז ןטסינויצ

 רעייז רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ייז ןענייז ,ןרינָאיסימעד וצ גנוטלַאװרַאפ ןיא רעטערט

 ריא .רחסמ-וק רעייא ןופ טַאטלװער רעד זיא סע ,הדוגא יד ןכיילגסעד .טעשזדוב

 ןגעו טדער ריא ,ןסַאמ יד ןופ ןטיונ יד וצ ,טייצ רעד ןופ ףור םעד וצ ביוט טניילב

 ,טצענערגַאבמוא קידתופיקת ןשרעה רעטייוו טליװ ןוא םולש ןוא תודחא

 ףמַאק רעזדנוא רענעדײשטנַא ךָאנ ןריפ רעטייוו ןלעוװ ןוא ךייא ןגעק רימ ןענייז

 ,ןבעל ןשידיי ןופ ןצנַאנניא ךייא ןביירטרַאפ וצ

 1956 ,ביבא לת ,2 דנַאב .ןבעל ַא ופ רעטעלב :ךוב ןופ
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 ו : שימלח יכדרמ

 : 63 יט יט ייד יט יג ירא יג ירא יע .,יייס יע ס ,י"כ

 ילבפיוא- רוטלוק רעוװעשרַאװ-שידיי ןיפיוא קילב ַא
 תומחלמי טלעוװ ייווצ ןשיווצ

 עא

 -ןיד ַא ןבעגּפָא ךיז ןעמ זומ --- עשרַאװ ןיא ןבעל-רוטלוק שידיי :טגָאז ןעמ ז

 ןיטַאלער ַא ןגעוו זיולב ןדער ךעלטנגייא ןעמ ןָאק ןיז םעד ןיא זַא ,ןובשחו ר

 רעד זיא לכ םדוק לייוו .ךרעּב רָאי קיצפופ ַא לכה ךסב ,דָאירעּפ ןצרוק

 ןיא זיולב :טניימ ןעמ יוװ טְלַא ױזַא ןעוועג טשינ ללכב עשרַאװ ןיא בושי רעשידיי

 עלעיציפָא ןעמוקַאב ןדיי יד ןבָאה טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ ןרָאי רעקיצנאווצ יד

 ןיא ךָאנ טָאטש רעד ןיא טניווװעג ןיוש ןבָאה ןדיי סָאװ םעד ץָארט ,עשרַאװ ןיא טכער

 ןופ ןבעל עכעלטפאשלעזעג עקידרקיע סָאד ךיז טָאה ,תינשהו .טרעדנוהרָאי ןטס3

 ןיא טליּפשעגּפָא טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ ףוס עמַאס ןזיב בושי ןשידיי רעװעשרַאוװ

 טייז ןייא ןופ םידגנתמ יד ןגעק הנחמ רעשידיסח רעד ןופ ףמַאק םענעסיברַאפ טעד

 רערעדנַא רעד ןופ -- ןויירק עשירָאטַאלימיסַא יד ןגעק עדייב יד ןשיוװצ ןוא ---

 ןופ עירָאגעטאק רעד ןיא ןרעוו טנּכערעגניײרַא טינ ךָאנ ךָאד ןָאק ףמַאק רעד ןוא ,טייז

 ,ןסַאפפיוא סע ןליוו רימ יוװ ,ןבעל-רוטלוק

 -נָא ןיא ךיוא טלעטשעגּפָא טשינ ,תמא ןא סָאװ ,ךיז טָאה ףמַאק רעקיזָאד רעד
 ןרָאי רעקיצניינ יד ןופ ףוס םייב ןיוש רעבָא ,טרעדנוהרָאי ןטסקיצנאווצ ןופ ביוזה
 ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטקַאפ עיינ עשרַאװ ןיא סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןעמוקעגפיוא ןענייז

 -לוק ןגעוו שוריפב ָאד ןדער רימ לייוו ןוא .ןבעל עשידיי סָאד טרינָאיצולָאװער שממ
 -טפַאשלעזעג-שיטילָאּפ יד ףיֹוא רעדנוזַאב ןלעטשּפָא טשינ ךיז רימ ןלעװ ,ןבעל-רוט

 ןעײטרַאּפ עשיטילַאּפ ןופ ןעניישרעד סָאד זַא ,רָאלק זיא סע רעבָא ,םימרוג עכעל

 -ָאלָאק א טָאהעג טָאה ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא ,ןעײטרַאּפ רעטעברַא יד ןופ רקיעב
 ןטכיש עשידיי עטיירב ןופ עיצַאּפיצנַאמע רעד ףיוא העּפשה ןוא גנוטיידַאב עלַאס
 סיורג טימ ןסייר ןעמונעג ךיז טָאה עכלעוז ,טנגוי רעד ןופ --- רעדנוזַאב ץנַאג ןוא
 ,רוטלוק רעשיעּפָארײא רענרעדָאמ וצ ,גנודליב וצ ,טכיל וצ טעּפמיא

 זיב טייהדניק רעד ןופ ,1911 רָאי ןיא רעג ןיא ןריובעג (טנילפ) שימלח יכדרמ
 ,טסיצילבופ .עשערַאו ןיא טניוװועג ,לארשי ץרא ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע ןעו ,5
 ןיא רקיעב טביירש  .רָאטַאטנעמָאק-ָאידַאר ,רעצעזרעביא ,רעקיטירק-רוטַארעטיל
 עסיורג טָאה .ביבא לת ,"רמשמה לע, גנוטייצגָאט רעד ןופ רָאטקַאדערטימ ,שיערבעה
 -בעה יד ןשיווצ רוטַארעטיל עשידיי יד ןריזירַאלוּפָאּפ ןופ טיבעג ןפיוא ןטסנידרַאפ
 .סרענעייל עשיער
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 -לוק ַא ןיא עשרַאװ עשידיי סָאד טלדנַאװרַאפ טָאה רעכלעוו ,רעטשרע רעד
 ,ץרּפ .ל .י רעסיורג רעד ןעוועג זיא ,טרָאװ ןופ ןיז םענרעדָאמ ןיא רעטנעצ-רוט

 ,רָאי קיצפופ ַא ייב ןצנַאגניא טרעיודעג הפוקת-ילב יד טָאה ,טגָאזעג ןיוש יװ ןוא
 -רעד עשרַאוװרוטלוק עשידיי טָאד טָאה ילבפיוא ןלופטכַארּפ ַא רַאפ סָאװ רעבָא

 ןייא ןייק ָאטשינ ףברוח ןכעלרעדיוש םוצ זיב ,רָאי קיצפופ עצרוק ַא יד ןיא טנעל
 ענעי ןיא טָאה עשרַאװ ןכלעוו ףיוא ,ןפַאש-רוטלוק ןוא טייקיטעטד רוטלוק ןופ טיבעג
 ויא סָאד ןוא .טלעוו רעשידיי רעד ןיא ןָאנביוא ןעמַאס םעד ןעמונרַאפ טשינ ןרָאי
 -פיוא רעצרוק ָא רעד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא רקיעב סָאװ ,םעד ץָארט ןעוועג

 "םיוו ןוא עסיורג ייוצ עכלעזַא ןבעל ןשידיי ןיא ןגיטשעגפיוא ןענייז ,הפוקתיילב

 ,קרָאי וינ ןוא עװקסָאמ יו סרעטנעצ עקיט

 -קיטכיוו יד ןופ ,רעסעמיץיּפש ןפיוא ,לסיבַא זיולב ןענעכערסיוא ןווורּפ רימָאל
 .עשרַאװ רעשידיי רעד ןופ טייקשירעפעש:-רוטלוק רעד ןיא סעיציזָאּפ עטס

 100 ,ןעגנוטייציגָאט עשיערבעה ןוא עשידיי 27 יד ןופ -- ףזעוו-סגנוטייצ ןיא
 -רעד ןענייז עַכלעװו ,ןטפירש-שדוח 58 ןוא סעבַאגסיוא ןכָאװ-ייװצ 24 ,רעטעלב"ןכָאוװ
 -- המחלמ-טלעוו רעטייוװצ רעד רַאפ ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא ןליוּפ ןיא ןעניש
 -ָאלס גילעז םייח ןופ קידנביוהנָא .עשרַאװ ןיא ןענישרעד לייט עטסערג יד ןענייז

 טרעדנוה טימ ךָאנ עשרַאװ ןיא "חריפצה, יד טעדנירגעג טָאה רעכלעוו ,יקסמינ
 רעטכַאבָאעב רעד , טַאלבנּכָאװ ןופ -- רעירפ וליּפא ןוא) 1862 רָאי ןיא ,קירוצ רָאי

 רָאי ַא ןופ ךשמב ןנעגעגסױרַא טָאה םיובנזייא ינָאטנַא סעכלעוו ,"לסכייוו רעד ןא
 ןיא עשרַאװ ןיא קיטעט ןעוועג ןענייז ,(1822 רָאי ןיא שיליוּפ ןוא שידיי ףיוא טייצ
 -ייױש עטנעגימָארּפ עכלעזַא ןכַארּפש ענעדישרַאפ ףיוא קיטסילַאנרושז רעשידיי רעד

 ךוד שריה ,ץרּפ שובייל קחצי עקַאט ןוא ,ןַאמשירפ דוד ,וָאלַאקָאס םוחנ יוװ רעב
 -צאי בקעי לאומש ,ןיקריס ןמחנ ,יקצולירּפ חנ ןוא יבצ ,אירול ףסוי ר"ד ,גרעבמָאנ

 ףסוי ,(ןַאמטסוי .מ) עלעשטיא ,ןילטייצ ללה ,םיובנירג קחצי ,רָאטקעּפס יכדרמ ,ןַאק

 -עלַאכימ שינייב ,םעדעמ רימידַאלװ ,יקסגיטָאבַאשז באז ,(רעלעקנוט רעד) לעקנוט

 .מ ,רענפעש .ב ,רעטלַא .וו ,ךילרע .ה ,ךַאבעלרַאק לאירזע ,ןַאמטּפעה ףסוי ,שטיוו
 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ןיקלאמ .ב .ד ,ליזיימ ןמחנ ,טרעכייוו

 -- ןטסערג םעד ךיוא ןּוא -- ןטשרע םעד ןשיווצ --- ;רוטַארעטיל רעד ןיא

 לרוג רעמַאזיורג רעד סָאװ ,ןטצעל םעד ןוא ,ץרּפ .ל .י עשרַאװ ןיא רעביירש ןשידיי
 "קלָאפ ןשידיי ןטעגרהעגסיוא ןופ דיל סָאד,, ןביירש לָאז רע דָארג זַא ,טלָאװעג טָאה
 עדַאיעלּפ עקיזיר ַא ךרודַא ךיז טלקיוװ ,ןָאטלענעצַאק קחצי רעטכיד רעשזדָאל םעד --
 טלמַאזעגפיוא ןוא טיובעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,רעביירש עשיערבעה ןוא עשידיי ןופ

 רעדיוו ןוא .תונושל עדייב ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ תורצוא עקידרקיע יד

 -יירש יד ןופ ןעמענ עכעלטע זיולב ליּפשיײיב סלַא ןעגנערב ןליוו רימ ןעוו .,לָאמַא

 רע ןוא ערעצרוק ַא רע ,עשרַאװ ןיא טקריװעג ןֹוא ןפַאשעג ןכָאה עכלעוו ,רעב

 ןביוא ןיוש ןענייז עכלעוו יד ץוח ַא -- ןענָאמרעד שטָאכ ןעמ זומ ,טייצ ערעגנעל ַא

 -ייר םהרבא ,יקסניּפ דוד ,יקסינַא .ש ,ןָאזעניד בקעי ,שא םלש -- ןרָאװעג טנַאמרעד

 יקסװָאנַאגַאק םירפא ,שיקרַאמ ץרּפ ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,גרעבנעסייוו .מ .א ,ןעז

 ,קנורט .י .י ,ענזיצאק רעטלַא ,ןילטייצ ןרהא ,רעגניז .י .י ,גרעבנירג יבצ ירוא

 -נָארָאה ןועמש ,סיװעשַאב קחצי ,רעגנַאמ קיציא ,ןרעטש לארשי ,םױבטסַאמ לאוי
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 ,רענגרעב ץרעה ,רעלעה םעניב ,סיל ןמלק ,במָארַאז לאומש ,וָאקינרעיּפַאּפ .י ,קישמ
 "רַאװ סיואכרוד םעד ןוא רערעל לאיחי ,עלעשרעה רעטכיד-סקלָאפ םעד ,למיש השמ

 ,שטיװָאלַאגעס .ז רעקיאזָארּפ ןוא רעטכיד רעוועש

 -ַאניד ,ןקיברַאפליפ ,ןקיטײזלַא םעד ןופ ןרוטנָאק יד זיולב וליפא ןבעג וצ ידכ

 -טסָאטַאק רעד רַאפ זיב עשרַאוו ןשידיי ןופ ןבעל"רוטלוק ןכיײרסטלַאהניא ןוא ןשימ

 יד ,ןזעוולוש ןטגיײװצרַאפ ןפיוא טיירב ןלעטשּפָא טפרַאדעג ךיז ןעמ טלָאװ ,עּפָאר

 -סגנודליב ערעכעה ןוא ןרַאנימעס ,טעיזַאנמיג עשידיי ,ןלוש-סקלָאפ רעקילדנעצ

 רָאג רעדָא -- ןכַארּפש-ןרעל סלַא שיליוּפ רעדָא שיערבעה ,שידיי טימ ןטלַאטשנַא

 -רעכיב יד ךעלריפטיוא ןענַָאמרעד טפרַאדעג טלָאװ ןעמ ,ןלֹוש עשיטסיװקַארטוא

 עכייר ױזַא סָאד :ענעטקַאװרעד רַאפ ןסרוק-סגנודליב ןוא ןקעטָאילביב ,ןגָאלרַאפ
 -סַאלּפ עשידיי ןֹופ עירעלַאג עסיורג יד ;ןדיי רעװעשרַאװ יד ןופ ןבעל עשילַאקיזומ

 ,רעוט-רוטלוק ללכב ןוא רעלטּפַאשנסיװ ,רעקיט

 יד ףיוא ןעמַאר עקיזָאד יד ןיא ןלעטשּפָא טשינ ךיז רענָא רימ ןענָאק ,רעדייל

 ךיוא -- ןענָאמרעד ויולב רעבָא ךיז טליװ סע .רוציקב טשינ וליפא ,ןטיבעג עלַא

 טָאה סע יװ -- תורוש יד ןביוהעגנָא ןבָאה רימ ןכלעוו טימ ,ךיילגרַאפ םעד בילוצ

 עשרַאװ ןשידיי ןיא ןבעל-רוטלוק סָאד -- רקיעב ןוא עלאיצָאס סָאד ןעזעגסיוא

 טּפַאנק יד ןופ .ןברוח םוצ זיב טסייה סָאד .ןרָאי רעקיסיירד ןוא רעקיצנאווצ יד ןופ

 ןעוועג ןענייז עּכלעװ ,ןדיי רעװעשרַאװ (טנעצָארּפ 4744 :יונעג) טנעצָארּפ קיצפופ

 -פעשַאב טנעצָארּפ 24 יד ןוא קרעװטנַאה ןוא עירטסודניא רעד ןיא טקיטפעשַאב

 ןָא יז ןופ ךס ַא ,דנַאטש ןעמירָא ןופ ןעוועג בור רעד ןענייז ,רחסמ ןיא עטקיט

 ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ייז ןופ קיניײװ טשינ ןוא גנודליב רענײמעגלַא רערַאטנעמעלע

 -עגּפָא ןיוש ,רוטַארעטיל רעדָא רוטלוק עדעי ןכלעוו רַאפ ,רעגָאל ןזעיגילער ןטימ

 -טנגוי ןוא ןעײטרַאּפ יד ."לוסּפ-ףירט , ןעוועג ןענייז ,רעטַאעט ןוא טסנוק ןופ טדער

 ךיוא יו עשירָארעטיל יד ןֹוא ןזעוו-סגנוטייצ סָאד ,ןלוש עכעלטלעוו יד ,ןעננוגעװַאב

 ןריזירַאלוקעס םוצ ןפלָאהעגטימ ךס ַא ,תמא ןַא סָאװ ,ןּבָאה ןטייקיטעט-רוטלוק יד

 רבע ןטייו טשינ םעד ןופ ןיוּפש יד רעבָא .ןבעל עכעלטפַאשלעזעג עשידיי סָאד

 ,םוטנדיי רעװעשרַאװ ןופ ןזיירק עטיירב ןיא ןליפ קרַאטש רָאג טזָאלעג ךָאנ ךיז ןבָאה

 יד וליפא ןוא עועיגילער יד ךיוא טָאה טייצ רעד טימ זַא ,ןסעגרַאפ טשינ רָאט ןעמ

 -טימ ענרעדָאמ יד ןופ לסיב שּפיה ַא טימ ןצונַאב טנרעלעגסיוא ךיז הנחמ עשידיסח

 רעייז טול טעברַא רוטלוק ןוא גנורעלקפיוא ,ןעגנוטייצ לשמל יוװ ,םיכרד ןוא ןעל
 ןטכיש ערעטיירב יד ףיוא העּפשה רעייז ןרילרַאפ וצ טשינ ידכ ,גנוסַאפפיוא

 רעװעשרַאוװ יד ןופ לייט רעטסערג רעד זַא ,ןענָאמרעד וצ קיטכיוװ ךיוא זיא סע

 -למ-טלעו רעטשרע רעד תעב עשרַאװ ןייק טרעדנַאװעגניא ךעלטנגייא טָאה ןדיי

 .לטעטש ןופ שוַאגַאב ןשּפיה ץנַאג ַא ךיז טימ קידנגנערבטימ ,ריא ךָאנ ןוא המח

 ,טייקשידיי רעמערַאװ ןופ עיצידַארט עסיורג ַא טגָאמרַאפ עקַאט טָאה לטעטש סָאד

 רעביל רעשיליוּפ רעד ןופ ןטטַאשנגייא עקיטכיוו ערעדנַא ךָאנ ןוא טייקכעלמיטסקלָאפ

 ,גנוביוהרעד וצ גנַארד ןצנַאג ןייז טימ זַא ,ןגָאז וצ רעווש זיא סע רעבָא ,ץניוװָארּפ

 -גימע ענייז ןוא לטעטש סָאד טָאה קיטסייג ןוא שימָאנָאקע ףױרַאגרַאב ןגייטש םוצ

 ,עלַאער ךיז טימ טכַארבעגטימ (רעטרע ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא) עשרַאװ ןייק ןטנַאר

 -תושממ ַא יו וצרעד ןבערטש ַא ןעוועג רעמ זיא סע .,ןטרעוװ-רוטלוק עקידשממ-לעופב

 ,געמרַאפ רעקיד
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 ןופ ןטסנידרַאפ עשירָאטסיה עקיזיר יד טלוב רעמ ךָאנ ןעז וצ רימ ןעמוק ָאד
 "יורג רעייז טימ סָאװ ,םוטנדיי רעועשרַאװ ןופ רעריפ עקיטסייג עקיטסלָאמעד יד
 יד ןזָאלבעגרעדנַאנופ ייז ןבָאה תובהלתה ןוא שפנ-תוריסמ ,טייקנבעגעגרעביא רעס
 גנוריסערעטניארַאֿפ ןוא תוחוכ עקידנעלמירד יד טקעוװעגפיוא ,ןקנופ עקידנעילט
 ,סערגָארּפ רַאפ ,גייטשפיוא ןקיטסייג רַאפ ,ןסיוו ןכעלטלעוו רַאפ ,טייקנייש רַאפ
 ,סנַאסענער ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןלַאנָאיצַאנ רַאפ

 םעד ןופ ןעגנוגנידַאב עשימָאנָאקע ערעווש יד ןסעגרַאפ טשינ ךיוא ןרָאט רימ
 יד ,טײקמערָא עסיורג יד ,טרפב עשרַאװ ןיא ןוא ללכב ןליוּפ ןיא ןדיי בור ןסיורג

 שממ ךיוא לָאמניא טשינ ןוא סענַאקיש ערעווש יד ,גנוקירעדינרעד עלַאנָאיצַאנ

 ןיא דיי רעװעשרַאװ םעד ךיוא ןוא ןשיליוּפ םעד טיילגאב ןבָאה עכלעוו ,ןעמָארגָאּפ

 -ַָאד יד ןופ בצמ ןקידחמשנ םעד רָאפ ךיז ןלעטש רימ ןעוו .ןבעל ןכעלגעטגָאט ןייז

 ןייק ןעמוקעג זיא רענייא ַאזַא ןעוו וצרעד ךָאנ ןוא ,טנגוי רעד ןופ רקיעב ,ןדיי עקיז

 -רַאפ רעסעב רשפא רימ ןלעװ --- לטעטש-ץניוװָארּפ ַא ןופ "רענירג,, ַא יו עשרַאװ
 טימ ןפרָאװעג ךיז טָאה ןדיי רעװעשרַאװ ןופ טכיש רעטיירב ַאזַא סָאװרַאפ ןייטש
 ,עלעקניוו רוטלוק ןדעי וצ טעילוטעג ךיז ןוא טייקיטעט-רוטלוק וצ רעפייא אזַא
 ערעייז ןיא טסיירט עקיטסייג ןוא טײקמערַאװ ,טכיל ןענופעג ןבָאה ייז ןכלעוו ןיא
 טײטשרַאפ .ץנעטסיוקע רעלעירעטַאמ רעקידכעבענ רעייז ןיא ךוא תורצ ןוא תוגאד
 ןבָאה ייז ,סעמרָאנ עשיטעטסע עיינ ןברָאװרעד ייברעד ךיז ייז ןבָאה לייוורעד זַא ,ךיז

 סָאװ ,געוו ןפיוא ףױרַא םורָא ױזַא ןוא ןטנַאזירָאה עקיטסייג ערעייז טרעטיירבעגסיוא
 ,סערגָארּפ רעלאיצָאס ןוא רעלַאנָאיצַאנ ,רעכעלטפַאשלעזעג -- עקַאט ךיז טפור

 טשינ ןוא ,עקיטכיוו יד רעטרעװ רַאּפ ַא טימ שטָאכ ןענָאמרעד ךיז טליוו ףוס םוצ

 ןוא -סקלָאפ עטירב יד ןרעטנענרעד םייב לָאר עקידנרידיצעד ךיוא לָאמ ןייא

 .רעטַאעט עשידיי סָאד טליּפשעג טָאה סע סָאװ ,ןבעל-רוטלוק םוצ ןטכישיטנגוי

 -ַארּפ רעד ףיוא ךיוא רָאנ ,עשרַאװ ןיא זיולב טשינ) ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה טפָא רעייז

 -- רענעמ ןוא ןעיורפ עמורפ וליפא ,עטושּפ ןעמוק עסעיּפ רעשידיי ַא וצ יװ (ץניוו

 ןטלעז טשינ ...טפַארקסגנויצוצ עשיגאמ ַא שממ ייז רַאפ טַאהעג טָאה רעטַאעט סָאװ

 ןעמונעגּפָארַא הבינגב טָאה רעכלעוו ,רוחב ַא ןענעגעגַאב טנָאקעג טרָאד ןעמ טָאה

 ןרעיוא יד רעטניה ןטלַאהַאבסיױא ןוא עלעטיח "שידיײ, קידכעלייק ןייז ּפָאק ןופ

 עמַאס רעד ןעוועג רעטַאעט ןשידיי ןיא ךוזַאב אזַא זיא בור יִּפ לע .תואיּפ עגנַאל ענייז

 -- שרדמה תיב ןופ טנעוװ עגנע יד ןשיװצ ןופ ןײגוצסױרַא טירש רעטגַאוװעג רעטשרע

 ..קירוצ ןייק ןעוועג טשינ ןיוש לָאמנייק טעמכ זיא סע ןכלעוו ךָאנ ,טירש ַא

 ַא ףיוא ןענַאטשעג דימת טשינ עשרַאװ ןיא רעטַאעט עשידיי סָאד זיא רעדייל

 הליחמב ,סע טָאה לָאמ ןייא טשינ ןוא ָאווינ ןקיטסיײיג ןוא ןשירעלטסניק ןכיוה רָאג

 ,תמא ןַא סָאװ ,טָאה עשרַאװ ןיא ,דנוש ןוא טייקיליב טימ טקידניזעגרעטנוא ,ודובכמ

 טרָאד ןבָאה סע ןוא יקסנימַאק לחר רתסא רעטַאעט ןשידיי ןופ עמַאמ יד טקריוװעג

 -ַארג רעדנַאסקעלַא ,ץרַאװש סירָאמ ,רעלדַא סוילוי יו ,רעלטטסניק עכלעזַא טליּפשעג

 עסיוועג ַא ךיוא ןבָאה סע ,ןרָאיטקַא עטמירַאב ערעדנַא ןוא ווָאטאראב לואּפ ר"ד ,ךַאנ

 סע רעבָא .לארשי ץרא ןופ "להא ,, ןוא "?המיבה , יד עשרַאװ ןיא טרילָארטסַאג טייצ

 רָאג טשינ ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא רעטַאעט עשידיי סָאד ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג ךיוא זיא

 ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ט"קיוו רעד ,"עּפורט רענליוו, יד .הגרדמ רענעביוהעג

 עּפורט יד רעטעּפש ךיוא יוװ ,ווָאקרוט סַאנָאי ןופ ט"ינוו רעד ןוא ווָאקרוט טנומגיז
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 רעטַאעט עשידיי סָאד ןביוהעגפיוא ךעלטנגייא סע ןבָאה ייז --- יקסנימַאק ַאדיא ןופ

 .עניב רעשירעלטסניק-שירַארעטיל ַא ןופ הגרדמ רעד וצ עשרַאװ ןיא

 גנוטייל רעד רעטנוא "רעטַאעט-גנוי, ןופ הפוקת-ץנַאלג יד ןעוועג זיא סע ןוא

 -ייו לאכימ ר"ד רעסישזער ןוא רעטייל ןשירעלטסניק ,גָאגַאדעּפ ,רעדנירג ןייז ןופ
 עכלעוו ,עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא ,ןטנַאידוטס עּפורג ַא ןעוועג זיא סָאד .טרעכ

 ,ןטנװָא יד ןיא טייצ עיירפ עצנַאג רעייז טעמדיוועג רָאי יירד עלופ ןופ ךשמב ןבָאה

 -יילפ ןוא ךעלטנירג ןענרעל וצ ידכ -- טעברַא רעד ךָאנ -- םיבוט-םימי ןוא םיתבש
 ,עיגרוטַאמַארד ,רעטַאעט ןופ עטכישעג ,רוטַארעטיל יװ ןדנַאטשנגעק עכלעזַא קיס

 -ייו עקַאט יו רעבילאק ַא ןופ סרערעל 20 ַא ייב טנרעלעג ןבָאה ייז .וו"ַאא עיצקיד

 יד ךָאנ טשרע ןוא .ערעדנַא ןוא רעלהאמ לאפר ר"ד ,רעפיש קחצי ר"ד ,ןיילַא טרעכ

 -עג ,ןסעיּפ עלַאטנעמירעּפסקע טימ ןטערטעגפיוא עידוטס יד זיא ןענרעל רָאי יירד

 -רעטַאעט רעד וצ גנַאגוצ ןטסנרע ןייז קנַאד ַא .ןפוא ןטסנרעדָאמ םעד ףיוא טלעטש

 סָאד ןָאק ןליפוצסיוא טָאה רעטַאעט סָאװ עיצקנופ רעלאיצָאס רעד וצ ןוא טסנוק

 ךעלטנגייא ןרעוװו טכַארטַאב -- רעטַאעט שירעפמעק-לאיצָאס ַא יוװ ,?רעטַאעט-גנוי;

 ,ללכב רעטַאעט ןשידיי םעניא לּפַאטש:גנולקיװטנַא רעכיוה ַא יו

 1962 ביבא לת ,?ארשי ןיא רעבײרש עשידיי יד ןופ ךַאנַאמלַא ןופ
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 פָאט לאומש

 עט טיי סס .,י"סס .,יסס .,סס .,יספ ..,סס .,,"פ

 עשרַאװ ןיא יימ ןטשרע ןַא ןיא

 )קי 2

 ,יימ ןיא גוצ-ןשטנעמ ַא ןעזעג ּבָאה ךי
 ,דרעפ ןופ םענעטָארטעצ ַא א

 טולב טָאה טפירטעג ּפעק סרעדירב ןופ
 ,דרע רעד ףיוא ןגער-יימ

 ייימ ןיא גוצ-ןשטנעמ ַא ןעזעג בָאה ךיא

 ; דרעװש ַא ןופ ןכַאטשעצ

 -- ךיז ןשטנעמ ןבָאה טרעגלַאװעג

 ,דרע'רד ףיוא םרוטש ַא ךָאנ ןגייווצ

 . ,ןעזעג טנעה עטלייבעג ,עטעקַאנ בָאה'כ

 ,טרעוועג ךיז טנשקערַאפ ןבָאה ייז

 ץרַאה טעקַאנ ַא קידנזױלבטנַא

 .דרעווש ןייז ןוא רעגעלש טוצ

 יימ ןטשרע ןַא ןעזעג בָאה ךיא
 ,גנַאזעג טימ טרעקַאלפעצ-טיור רענעפ טימ

 ,גנַאג ןיא עטקינייאעג ,ענעגנולקעצ טירש-רעדירב ןוא

 ,ייר ךָאנ ייר ןוא

 ,יימ רעטילבעצ- ןירג יװ עטלכיימשעצ רעמינּפ ןוא

 יימ ןטשרע ןַא ןעזעג בָאה ךיא
 -- םולש ןטלַארטשעצ טימ ןוא דיירפ טימ

 -- צעקינוז ַאזַא ,עיזיוו ַא טַאהעג בָאה ךיא

 == -- -- םולח ַא

 1934 ,עשרַאו ,"רוטַארעטיל רַאפ טפירשנכָאוו;

 1922 ןופ .1904 רָאי ןיא ,רָאוװד-יווָאנ ןיא ןרױבעג .רעטכיד -- ּפאט לאומש

 ןליפ ןיא רעדיװו םעדכָאנ .דנַאלסור ןיא 1946 זיב 1940 ןופ .עשרָאו ןיא 1939 זיב

 ,רעריזירפ -- ךַאפ ןופ .קרָאי וינ ןיא ןַאד ןופ .לארשי תנידמ ןיא 1965 זיב 1950 ןופ

 "תב רעװעשרַאװ ןיא 1930 רָאי ןיא טריטויבעד .רעטלעטשעגנָא-ָארויב רעטעפש

 רעביא סעבַאגסױא עשידיי ײלרעלַא ןיא טקורדעג ךיז רעטעּפש ןוא ןטפירשטייצ עשיד

 -רַאװ עשיפיצעפס יד קורדסיא םוצ טּפָא טמוק רעדיל ענייז ןיא .טלעוו רעד רָאג

 .ָאז רימ ןעגנערב דיל ַאזַא .גנבעלרעביא עשידיי עשירַאטעלָארּפ רעוועש
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 : (רעלעקנוט רעד לעקנוט ףסוי א

: 6/ 

 רעפיוקרַאפ-סגנוטייצ רעד

 קי --2

 :ןענַאזרעּפ

 רעלדנעה ךוב וא -גנוטייצ ַא - רעײרד עצנעב

 רענעייל-יטנעמַאמ,

 רענעייל-יטנייהיי

 רענעייל-יגנוטייצ-םקלָאפ, ַא

 רענעייל-ידנַאלגעטזפ שַאנ; ַא

 רענעייל-יםערפסקע; ןַא

 15 וי

 -ועב ,רעפוקרַאפ-סגנוטיײצ רעד טייטש לבלעוועג-סגנוטייצ םעד ןיא קינייװעגי
 ,ּפָאק ןטעקַאנ ןוא לדרעב טעילַאמסעגּפָא-ץרַאװש ַא טימ דיי ַא ,רעיירד עצ
 טימ שיט םעד ףיוא טנעה יד טימ טרַאּפשעגנָא טייטש רע .ךעלגיוא עקנילפ

 ,ןדנוק ףיוא טרַאװ ןוא ,עדער עפרַאש ַא ןטלַאה ךיז טביולק סָאװ רענייא יװ ,ןעגנוטייצ
 ,"טנייה רעד ,, ,"טנעמָאמ רעד , ןטסײממַא סױרַא ךיז ןעעז ןעגנוטייצ עלַא יד ןשיווצ
 "סערּפסקע רעד ,, ,"גנוטייצ-סקלָאפ,, יד ,"דנַאלגעשּפ שַאנ,, רעד

 -לַא ןַא ןיא ,דיי רעכעלקיד ַא ,ןױשרַאּפ ַא ,רענעייל-"טנייה, ַא ןיײרַא טמוק סע)

 קיטנַאקריפ ןגָאװצעגסױא ןַא ,לשוילעּפַאק קידכעלייק ַא ,עקרַאנירַאמ רענעגַאּפ

 ןיא ןרָאװעג ןרױבעג זיא -- לעקנוט ףסוי ןופ םינָאדועספ -- רעלעקנוט רעד

 ןיא 1939 זיב 1911 ןופ .עקירעמַא ןײא 1910 זיב 1906 .1881 רָאי ןיא קסױרבַאב

 -עדנַאװ עשיגַארט 1941:1939 ."טנעמָאמ, ןיא רעטעברַאטימ רעקידנעטש .עשרַאוװ

 "ןינ ןיא ,1949 טסוגױא ןיא ,טױט ןייז זיב 1941 ןופ .עּפָאריײא-ברעמ רעביא ןעגנור

 -קַאדער ,סעידעמָאק-טסנּוק ןיילק ןופ רבחמ ,טסינָאטעלעפ ,טסירָאמוה -- -- .קרָאי

 טכַאמעג רעגנירג ןרָאי קנילדנעצ יירד טָאה -- ןלַאנרושז עשיטסירָאמוה ןופ רָאט

 רעוועשרַאוו ןטעווערָאהרַאפ םעד ןופ טימעג ערעטיב טּפָא וא ןבעל ערעווש סָאד

 ןוא ,ןעגנוטייצ ןיא ,סעקסערָאמוה ענייז ווו ,לארשי תוצופת לכב ןדיי ןוא -- ךיי

 עפוע רעד ןופ .ןעגנַאגרעד ןענייז ,ןעלווָאט-רעכיב ןיא ,ןעגנולמַאז עכיירלָאצ ענייז

 לכה :ךס ןשיריטַאס ןצרוק ןייז ןבילקעגסיוא רימ ןבָאה ןטפירש עכעליירפ ענייז ןופ

 ןיא עסערּפ עשידיי רעוװעשרַאוו יד .עשרַאוו ןיא ןדיי ייב ןעגנוטייצ-גָאט ףניפ יד ןופ

 .."טומ ןטוג ַא, ןיא רעבָא ,"לגיּפש ןעמורק,, ס'נלעקנוט םעד
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 טצעז רע ,עװכַאּפ ןרעטנוא םעריש ןשּפיה ַא טימ ,סיפ עקידכעלייק עכיילג ,לדרעב
 (ןעגנוטייצ יד טימ שיט םעד טכַארטַאב ,זָאנ ץיּפש ןפיוא ןלירב רָאּפ ַא ףױרַא ךיז

 ; רענעייל-"טנייה ,
 ,"טנייה , ַא

 : רעיירד
 רעוו ,"טנייח ,, ַא טעב רעצעמע זַא ,ךיא רעהרעד ...סע ריא טָאה טָא ?"טנייח,, ַא

 טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא טימ ןָאט וצ בָאה ךיא זַא ,סייוו ךיא םורָאװ ,החמש-אלמ ךיא
 ?טסינויצ ַא טנעז ריא .זָאנגַאיד ַא טימ טקנוּפדנַאטש ַא

 | ; רענעייל-"טנייה,
 ,ינויצ ַא ןיב ךיא ,ָאי

 : רעיירד

 ןעמ סָאװ ,"בהלנ ינויצ, א ,טסינויצ רעטנערּברַאֿפ ַא ,ינויצ ַא ךיוא ןיב ךיא
 ,ךימ יז ןעיײטשַאפ ,סָאד םורָאװ ."טנייה, םעד רָאנ ךיא ןעייל רַאפרעד ןוא ,טּפור

 ךָאד זיא סע ...טָאנגַאיד ַא טימ ןוא גנולעטש ַא טימ גנוטייצ-טַאלב עקיטכיר ַא זיא
 -קיטרַא יד טמענ ..."םַאוו יא םַאנ יא, ,טנעניטסבַא זיא סָאװ ,"טנעמָאמ,, רעד טשינ
 זיא'ס --- !םיובנירג רעד טנייח !עבמָאָב ַא זיא לקיטרַא סעדעי -- ?טנייה,, ןופ ןעל

 .רד טשינ זיא סָאד !זָאנגַאיד ןייז טימ טקנוּפדנַאטש ןייז ,טָאירטַאּפ ַא לָאמנייא ןיוש
 "טערּפסקע, ןופ ,"טנעמָאמ, ןופ טשינ ךיא טלַאה ללכב ..,"טנעמָאמ,, ןופ ןָאהט
 סע ךָאד ןָאק ןעמ ...עװטסיקסַאּפ ןוא ץומש יא טימ ,ןקידלושטנַא רימ ריא טלָאז

 ךיא לָאז -- ?דנָאלגעשזּפ שַאנ,, ןשירָאטַאלימיסַא ןופ ןוא -- !ןעמענ טשינ טנַאה ןיא
 ץראב תוארתהל !עידַא ?ןעמענ יזַא סע טעװ ריא רעדָא ?ןעלקיוונייא ךייא סע

 | ' !לארשי
 ַא ,רענעייל-"טנעמָאמ, רעד טמוק סע .סױרַא טייג רענעייל-?טנייז, רעד)

 ףטניה ןופ טלַאּפש ןקידובכב ַא טימ עטָאּפַאק רעגנַאל ַא ןיא דיי רערַאד רעגנַאל

 | (.דרָאב עלָאמש עגנַאל ַא ,ּפָאק ןפיוא לטיה ןיילק שידיסח ַא טימ

 : רענעייל-?טנעמָאמ ,
 ."טנעמָאמ ,, םעד

 | : ךעיירְד

 ריא (.טנעה יד החמש ןופ טבייר) טגירק ריא ,עגר יד ,ןיוש ??טנעמַאמ,, םעד

 ??טנעמָאמ,, םעד ,סע טסייה ,טנעייל

 : רענעייל-?טנעמָאמ ,
 .רעזעל-?טנעמָאמ , ַא ןיב ךיא ,ָאי

 : רעיירד
 "נַאיד ןיי מ טימ ,עיניל רעשיטילַאּפ ןיי מ טימ ,קַאמשעג ןיי מ ךָאד ריא טָאה

 ךיא תמחמ :רעזעל רעקרַאטש ַא ןוא "טנעמָאמ , ןופ רעזעל ַא ךיוא ןיב ךיא .זָאנ

 ןוא תודחא ןופ טלַאה ןוא "שטנעמ רעשייײטרַאּפמוא רעטנערברַאפ ַא ןיב ןײלַא

 ןייז סױרַא טרָאד ךיז טגָאז רעדעי ."טנעמָאמ, רעד טָאה רעביירש עתמא יד ,םולש

 -- וטסליװ ;זָאנגַאיד ַאז ַא טרָאד וטסָאה ,וטסליװ .זָאנגַאיד ןייז ןוא טקנוּפדנַאטש

 .?טנעמָאמ, רעד ךיוא טָאה תועידי עתמא יד ןוא !עביל עיירפ .זָאנגַאיד ןרעדנַא ןַא

 טנעיילעג טשינ ךָאנ בָאה ךיא רָאנ ,ןעגנוטייצ עלַא ןענעיילרעביא ,לשמל ,ךיא געמ

 "רעוו ַא ..טַאז טשינ ךיא ןיב סעּפע .קיסָאד-טשינ סעּפע ךיא ןיב ,"טנעמָאמ,, םעד
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 טרָאװ סעדעי ךייא ךָאד ןעייקעצ ייז !רעביירש "?סטנעמָאמ, םעד ,ןגָאז וצ עלעט
 ןייז טימ "טנייה, רעשיײטרַאּפ רעד טשינ זיא'ס .ליומ ןיא ןיירַא ךייא ןגייל ןוא

 -נָא ןוא ןלַאדנַאקס ענייז טימ ,ירבע רענרעצליה ןייז טימ ,עלעמערק שיטסינויצ

 שַאנ, רעד ,קעשַאמ רעד טשינ ןוא ,"גנוטייצסקלָאפ,, עטַאװעזובָאל יד רעדָא ,ןלַאפ

 ,הּפ-לובינ ןייז טימ "סערּפסקע, רעד רעדָא ;עיצַאלימיסַא טייז סָאוװ ,*דנָאלגעשזּפ
 טעװ ריא רעדָא ,ןעלקיוונייא ךייא סע ךיא לָאז ..!עפ ,"עקטסישזוקינַאמ,, ןייז טימ

 תודחא ןייז לָאז ןוא ,טייחרעטנוזעג טייג ןוא ןטוג ַא רימ טָאה ,ונ ?ױזַא ןעמענ ,סע
 | | !הלס ןמא ןדיי ייב

 ןיא ,לטיה א ןָא ןאמרעגנוי ַא ,רעזעל-"דנָאלגעשזּפ שַאנ,, ַא ןיירַא טמוק סע)

 (זָאנ רעגנַאל ַא טימ .,ןזיוה עסייוו

 :רענעייל-"דנַאלגעשזּפ שַאנ,
 ?"דנָאלגעשזּפ שַאנ , עשטַאמ ישט ,ירבָאד ןעיוד

 ; ךעיירד

 ?"דנַאלגעשזּפ שַאנ, (.ןגעקטנַא םיא טפיול) ?ןָאקירדנעמש עינַאּפ ,ירבָאד ןעיזד !א
 דָא ַאמישט עינ ןַאּפ !םעזָאנגַאיד 'ז קעיװָאלשט ינלַארוטלוק ינידעי טסעי ןַאּפ ,םעשווָא

 ןעט ,ַאנַאּפ ןעשָארּפ ..שזיט ַאי ?וווסעצנָאמש עיבול עינ ןַאּפ !שזיט ַאי ונָאגרַאשז
 ,עיאד ָאט ,עיּפמעטסָאּפ אילד ַא ,יעשזאיטָאּפַאק אילד טסעי עינ "דנָאלגעשזּפ שַאנ;
 ןַאּפ ,שויט סומזילַאנַאיצַאנ יא ,עיצַאזיליװיצ יא ,ָאלטַאיװש ,םעינעשָארּפעשּפ יז
 בורייע,, שיװַאטסָאּפ יא "זומַאט וויא עיטסַאנמעדעש,, עשזדנעב ידעק ,שטיזדעיוו עצכ

 ןָאשיּפ וט .טסעי וט ?"אציזדנעשזק שטיווָאנדָא , ימַאמ ידעק :טסעי וט ?"ילישוװַאט

 שַאנ, ןעט .,ַאנַאּפ ןעשָארּפ ...:ַאסַאלק ָאשרעיּפ יקלַאװַאק יקַאט ."ַאטַאניבַאר, 'ז
 עינ ָאט .ןַאגרָא ינַאצלַאטשסקיװ ָאזדרַאב יא :ַאטָאירטַאּפ יקלעיוו טסעי "דנַאלגעשזּפ

 קַאט יּבעש ןַאּפ יצ ,עינַאּפ ,שטַאװָאקַאּפָאז פט .,?טנעמָאמ ,, יא ?טנייה, טסעי
 !עינַאװַאנַאשוא עיַאמ !אינעזדיװָאד ..,?עימשזעוו

 רעשירפ ַא ןיירַא טמוק סע ןוא ,סױרַא טייג רענעײל-"?דנַאלגעשוּפ שַאנ,, רעד)

 ,ֿפָאק ןפיוא לטיהידעּפיסָאלעװ ַא ;םינּפ טריזַאר-טכעלש ,קידרענייב ַא טימ ןױשרַאּפ
 רענעגָארטעגּפָא ןַא ןוא לקעטש ןטַאװַאקנעס ַא טימ ,טנעה עטרַאה ,עקידרעדָא-יולב
 (.עקרַאנירַאמ רעשהכאלמ-לעב

 ;ךענעיײל-?גנוטייצסקלָאפ,
 ??"גגוטייצסקלָאפ,, ַא ריא טָאה יצ

 : רעיירד

 -ןוב ַא אמתסמ ךָאד טנעז ריא ...רבח ינַאּפ ,ןגָאז ךייא זומ ךיא ,הלאש ענייש ַא

 ָאי ַא ,ץעיװָאד
 ;רענעייל-*גנוטייצסקלָאפ ,

 ,ָאי
 : רעיירד

 טָא !די ַא ןיירַא טקור ןוא -- ,ץעיווָאדנוב רעטנעױברַאפ ַא ךיוא עקַאט ךיא ןיב
 חמחנ לקיטש עקיצנייא סָאד זַא ..ָאי ,(טנעה יד ןיא ךיז ןשטַאּפ) ,שירבח ...ױזַא טָא

 -רַאפ-טשינ ,עכעלרע עקיצנייא יד ."גנוטייצסקלָאפ ,, יד טלַאה ךיא סָאװ ,סָאד זיא

 עצנַאא יד  םורָאװ .זָאנגַאיד ןשירַאטעלָארּפ םעד טימ גנוטייצ-רעטעברַא עטפיוק
 רימ וצ טמוק יװ ,ןגערפ ךָאד ריא טעוװ .עטפיוקרַאפ ַא זדנוא ייב ךָאד זיא עסערּפ
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 שיטסינויצ ןייז טימ "טנייה,, רעצרַאוװש-יולב רעד ?עסערּפ עכעלרעגריב עקיזָאד יד

 -ןסַאג סָאד טָא ןוא ןענַאמָאר-דנוש ענייז טימ "טנעמָאמ ,, רעלעג רעד טָא ןוא ,למערק
 רעד עטַאמשיןסָאג רעד טימ "דנָאלגעשזּפ שַאנ,, ןשירָאטַאלימיסַא םעד טימ לטעלב

 ערעטיב יד ?רבח ,ןָאט ןעמ לָאז סָאװ ,זיא ?"עקטסישזוקינאמ,, ריא טימ ?סערּפסקע.

 רעזדנוא ןטיה רָאנ ןפרַאד רימ !טַאװעילּפַאנ ףפמעקַאב רעבָא ייז ןלעוו רימ ...הסנרּפ

 -רָאג רעטייו ןוא -- "גנוטייצסקלָאפ :יד ןטײרּפשרַאפ ןוא ןועל ,ןפיוק,, :זָאנגַאיד
 .רבח ,עידַא ?ױזַא ןעמענ סע טעװ ריא רעדָא ?ןגיילנייא םיא ךייא ךיא לָאז ...!טשינ
 !עבעל סע .,עידַא !סורג ןשיטסילַאיצָאס ןיימ

 ,ןױשרַאּפ רעיינ ַא ןיירַא טמוק סע ןוא ,סױרַא טייג רעזעל-?גנוטייצסקלָאפ,, רעד)
 סָאד ,ודלַאה ןצרוק ןפייטש ַא טימ לפוג טרַאה קיטנַאק"ריפ ַא ,רעזעל-?סערּפסקע., ןַא

 -ליטַאּפ ןפיוא טקורעגפיורַא ,טעקשַאק רענעטנעװעג-קישטַאלּפ ַא :ןעיילק טימ םינּפ
 טימ ,סיפ עטיירדעגסיוא סָאװטע ,עצרוק ,עבָארג ,זָאנ עטיור ַא ,טנעה עטיור :עצינ
 ,עגעשעק-ןזיוה רעד ןיא טנַאה יד קעטש ַא טיג רע .קינייוװעניא רעגניפ ןציּפש יד

 (.םעקָאב קעװַא לעטש ַא ךיז טיִג
 : ר ע נג ע יי ל""ס ע ר ּפ ס ק ע;

 ?"סערּפסקע., םעד ץטע טָאה
 : ר ע יי ר ד

 "טַאלב עקיטכיד ַא ןַארַאפ זיא רעמָאט !יװ ךָאנ ?"סערּפסקע  םעד !עה ,עה ,עה

 ?ןבָאה טשינ סע ךיא לָאז -- זָאנגַאיד ןוא עיצַאסנעס רעקיטכיר רעד טימ גנוטייצ
 ?ץט9ע טגָאז יו ,"רעירוק,, ַא לָאמניײא ןיוש זיא סע

 :ר ע נ ע ײ לד"ס ע ר ּפ ס ק ע;

 !רעָאי ַאזַא ןבָאה ןיוש ךַאי לָאז
 : ר ע יי ר ד

 ןגיוט סָאװ-וצ ,טשינרָאג רעטייוו ןוא ךעלעקיטש עטוג ןבָאה ףרַאד רעירוק ַא

 -נעי םעד טימ ,?טנעמָאמ,, םעד טימ ,"טנייה,, רעד ,רעטעלב עשידלָאי עלַא יד רימ

 ןקיטכיר םעד רימ ביג וד !ייז טכוז רעייפ ַא --- ?דנָאלגעשזּפ שַאנ,, ןשיטנעגיליט

 -יטש עתמא סָאד ןוא !קעדָאּפס ןייק טשינ רימ יירד ןוא ,ףרַאש ןוא ץרוק ,זָאנגַאיד
 'ר ,ץטע טגָאז יו !?לסערּפסקע ,, ןיא ,זדנוא ייב ,ָאד עקַאט ןעמ טניפעג סעיינ עלעק
 ןיוש זומ סע ?סע טכיירש סע רעוו ,טסייוו ריא ?ַאה ,"עקטסישזוקינַאמ,, יד ?רעטעפ

 עקשזור, טימ השעמ יד ןוא ,.,!םיא טכוז רעייפ ַא ...!רָאביײרש ַא ,טַאי ַא לָאמנייא ןייז

 ,ךיוב ןיא לציק ןשירעפיטש ַא םיא טיג) .עלעקיטש טעפ ַא !עה ,עה ,עה ?"עלעג יד

 (.טדניוושרַאפ ןוא "סערּפסקע, םעד טּפַאכ ,טלָאצַאב הנוק רעד
 טָא ןוא ןדנוק ענעדישרַאפ טימ טליפעגנָא טרעו לבלעוועג-סגנוטייצ סָאד)

 ,"גנוטייצסקלָאפ ,, ַא --- רעװ :טרעדָאפ ןעמ .ןענָאזרעּפ ייר ַא שיט םייב ןיוש ןעייטש
 ,דנַאלגעשוּפ שַאנ/ ַא -- רעװ ,'טנעמָאמ, ַא -- רע .,"טנייה,, ַא -- רעוו

  טדער ןוא .םענעי וצ ָאד ,םעד וצ ָאד רעיירד טפיול קנערק רעשיטּפעליּפע ןַא ןיא יו
 (.ךעלדער ףיוא יו ,טייג גנוצ יד ,טכידעג ,לענש ,רעהפיוא ןָא

 ייעלעמערק -יײטרַאּפ ןייק טשינ ..גנוטייצ עטסעב יד .טוג רעייז ??טנעמָאמ,

 טלעפעג יװ -- .ךיוא ךיא ?ךעלדנרעטש יירד יד ןופ ןַאמָאר םעד ךיוא טנעייל ריא

 טריפרַאפ רע טָאה סָאד !עה ,רעלדנעה ןעיורפ רעטושּפ ַא ךָאד זיא סקַאמ ?ךייא
 עבַאה'כ !רבח ,ַא -- טייהרעטנוזעג טייג -- .עידַא .ךיוא ךיא -- :אװ ,ַאװ .ןעניגער



 522 8 ) לע ק נו ט ףסוי

 "עלָארּפ ַא ןיב ךיא ."גנוטייצסקלָאֿפ, יד רָאנ ןענעייל ךייא טימ ךיא ..!ערע יד
 -עפ ,ךייא ןוא ?ןענַאמָאר-דנוש ןוא ךעלמערק-ייטרַאּפ ןופ טשינ טלַאה ריא .טַאירַאט
 ךיז טרעה סָאװ ,ןסיוו יאדװַא טליו ריא !עהע ?"סערּפסקע. ןַא ?ןבעג סָאװ ,רעט

 ריא !םָאלַאש !םַאשַארּפעשּפ "טנייה , א רָאג טליװ ריא ?ןיינ ...עלעבייוו םעד טימ
 רעד ןיב ךיא ..ךיוא ךיא -- זָאנגאיד ַא ןוא טקנוּפדנַאטש ַא טימ שטנעמ ַא טנעז
 ןופ סעובָאל יד טשינ טדייל ריא ,סָאװ .םוינויצ ןופ רעקיטַאּפמיס רעטסערג
 טמוקַאב ריא .ןַאמרעגנוי ,עלעקטונימ ןייא !תוארתהל -- הנעט ןיימ ?"סערּפסקע;

 ןקָאטּפָא ןלעװ ייז זיב ,ןעגנוטייצ עלַא ,ייז ןענכעדז גנַאל יװ ."סערפסקע,, רעייא
 עלעבייו סָאד, .עלעקיטש סָאד טָא ,סעװַאקישט ףיוא ,טנעייל !סעיינ לקיטש  ַאזַא

 ַאי ומָאק א ,ַא ..:עה ,עה ,עה ."ןעקציפ םיא ןעמ טעװ טָא ןוא ?גניסנַאד ןופ

 ׁשֵאֹנ ,םַאשַארּפעשּפ ,עשזבָאד ?ָאלַאה ??"טנייה-שַאנ,, !עינַאװָאנַאשוא עיַאמ??עזדיוװ

 ,רוטלוק ַאמ ןַאּפ וט ...יליווכ יעטיוו ,"דנָאלגעשזּפ שַאנ,, ךיא ןיימ ופט ,"טנעמָאמ.

 ?"?טנעמַאמ , ַא ?סָאװ ..!אינעזדיװָאד ?ַאדװַארּפ עינ .זָאנגַאיד יא ,טיצַאזיליוװיצ יא
 טלעפעג יװ ..ףקעל וצ רעגניפ יד .ןשָארג 20 ?ןענעיילרעביא ןַאמָאר םעד זיולב

 טזָאל יז ןוא ,יז טסיימש סקַאמ ..ןדנעש טשינ ץלַא ךָאנ ךיז טזָאל עניגער ?ךייא

 .י!עינַאװָאנַאשוא !טישטשַאז !םָאלַאש ..,ךיוא ךיא ...טשינ ךיז

 (ןקורט - = - זדלַאה רעד ,סייווש ןופ סַאנ -- ךילּפ רעד ;טױר זיא םינּפ ןייז)

 ,1931 עשרַאװ ,"רעטאעט עכעליירפ סָאד, ךוב ןופ
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 יי א

 ווָאק רוט טנומגיז

 : 5 7 טט 7 נפ יי נט 7 עט ,,י נפ יי נס יי נט 7 סט יי נס, 8 יט נס 7 נט יי

 "לֹוש עשטייד , יד

 ,13 עקצַאמָאלט טימ טצענערגעג ןבָאה סָאװ ,םינינב יד ןוא טוטיטסניא ןשיוו

 .ןסקַאװַאב זָארג ןקידנקעמש טימ רעווקס ַא לָאמַא ןעוועג זיא צ

 "עג עכעליירפ סָאד עקצַאמָאלט רעביא ןגָארטעצ ךיז טגעלפ רעמייב יד ןופ

 / .טיובעגסיוא ןטסענ ןגייווצ יד ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלעגייפ יד ןופ גנַאז

 ערעסערג ןופ רעטכעלעג עקיכליה סָאד ןרעה ךיז טגעלפ רעווקס םעד םורַא
 ,עלוש-הלכסא רעקיאייברעד רעד ןופ םידימלת ,ךעלהמלש ןוא ךעלהשמ יד :ךעלעגייפ

 גָאטימכָאנ רעגייזַא 12 ייז ןגעלפ תולוק עקיכליה ןוא דיירפ רעזָאלגרָאז טימ
 עזיוּפ רעסיורג, רעד תעב טפול עשירפ ןּפַאכ וצ רעווקס םעד "ןרידַאוװניא ,

 ןּפַאכ 12 עקסרַאמיר ףיוא עלוש ןיימ ןופ ןיהַא ןעמוקוצ טפָא געלפ ךיא ךיוא

 ."ךעלעגָאי, ןיא רעדָא ,?טנַאלַאּפ,, ןוא ,?ָאסקוק, ןיא ליּפש ַא
 -רעטנוא ןַא טימ ןעמוקמייהַא ןליּפש עקיזָאד יד ןופ ךיא געלפ לָאמנייא טשינ

 ןייז דבכמ רַאפרעד ךימ טגעלפ עטַאט רעד ...םינּפ טעּפַארדעצ ןוא גיוא טקַאהעג

 .ןשוק טימ ,עמַאמ יד ,שטעּפ טימ

 ןעייווצ ןיא טלייטעגרעדנַאנופ ןעוועג זיא "רעווקס רעקצַאמָאלט,, רעקיזָאד רעד
 | .עײלַא רעטרעטסַאלפעג ,רעגנַאל ַא ךרוד

 -ָאמ ןופ גנַאגנײרַא טּפיוה םוצ טריפעג ּפערט עטיירב ,עכיוה ןבָאה טרָאד ןופ
 טגעלפ קלָאפ סָאד .עגָאגַאניס רעװעשרַאװ רעד ןופ ןינב ןטנַאזָאּפמיא ,ןלַאטנעמונ

 לוש עקצַאמָאלט, רָאנ רעדָא ,!לוש-רָאק, יד ,'לוש עשטייד יד, ןפור יז

 זיא -- ווָאקרוט רעדירב ריפ יד ןופ רעטסטלע רעד -- ןמלז המלש -- טנומגיז
 -יווע עזשידיי עטסטמירַאב יד ןופ רענייא .1896 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןריובעג
 טליּפשעג .ערעירַאק-רעטַאעט ןייז ןבױהעגנָא גנוי ץנַאג .ןרעסישזער ןוא סרעליפש
 .הגרדמ רעשירַארעטיל רעטסכעה רעד ןופ לָאמעלַא יסעלָאר-טּפיוה לָאצמוא ןַא
 ןענָאמרעד וצ .ןפַאשעג ןיילַא ערעדנַא -- סרעטַאעט טימ טריפעגנָא לָאמ ערערעמ
 ןיא קידנעטש 1940 רָאי ןזיב .רעטאעט-טסנוק רעשידיי רעועשרַאװ -- "טקיוו;
 -רַא ןייק לַאגוטרָאּפ ךרוד -- ןענירטנַא וצ ןעוועג חילצמ רָאי םענעי ןיא .עשרַאװ
 .רבחמ .לארשי תנידמ ןיא 1950 טניז ןוא עיליזַארב ןיא ןרָאי -- רעטעּפש .עניטנעג
 רבחמ ,סעמַארד ןופ רעצעזרעביא ,סעמעט-רעטַאעט ףיוא רעכיב ןוא ןעלקיטרַא ןופ
 םעד ןופ טייקכעלנעזרעּפ יד שימַאניד .עשרָאוװ-שידיי ולוכ ןענייז סָאװ ,תונורכז ןופ
 -ייֵלָק רעזדנוא ---."ןטנעמגַארּפ,, יד ןופ .ןבעל ןייז ןופ תונורכז יד שימַאניד -- רבחמ
 .עגָאגַאניס רעקצַאמָאלט רעד ןגעוו טנעמוַארפ רענ
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 ײװ ןלוש ערעדנַא ןעוועג ךָאד ןענייז ;טשינ ךיא סייוו --- לוש-רָאק סָאװרַאפ
 ,רַאפרעד ךעלגעמ .ןרָאכ טימ םינזח טָאהעג ןבָאה סָאװ ,לוש סקישזָאנ ,!הירומ, ,!יניס,

 / יצטסכייר ןוא עטסערג ,עטסטלע יד ןעוועג זיא לוש עקצַאמָאלט יד סָאװ

 םיללּפתמ יד בילוצ סיוועג ןרָאװעג ןבעגעג ריא זיא "עשטייד , ןעמָאנוצ רעד

 -יױרג ַא .עיצַאלימיסַא רעװעשרַאװ רעד ןופ בור'ס ןענַאטשַאב ןענייז סָאװ ,עריא
 ,רוּפכ םוי רָאי ןיא לָאמ ןייא רָאנ עגָאגַאניס יד ןכוזַאב טנעלפ ייז ןופ לייט רעס
 -לַאשרַאמ ,טלעוו עיינ :יו ,ןטנעגעג "עשיליוּפ, יד ןופ ןעיצ ךיז ןגעלפ טלָאמעד

 -ָאטױא -- ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא) סעטערַאק עטנַאגעלע --- ,ןעײלַא ,עקסווָאק
 ,סמלימרעטומ ,סנָאטנַאטַאנ ,סדנַאװטָאװ עטרעדניליצַאב יד ןעגנערב ןוא (ןליבָאמ

 רעלענָאיצידַארט רעד ןופ רענַאקיהָאמ עטצעל יד -- ,סנָאסגרעב ןוא סרעגייא
 : ,עיצַאלימיסַא

 .ןלָאשטשָאק ףיוא ןטיברַאפ בור'ס עגָאגַאניס יד ןיוש ןבָאה רעדניק ערעייז
 עקירעגיינ יד ןביירטעצ ןוא גנונעדרָא ןטיח ןגעלפ דרעפ יד ףיוא ןעמרַאדנַאשז

 "יַּמַא,, יד ןקוקוצנָא ןעלמַאזרַאפ ךיז ןגעלפ סָאװ ,ךעלעקטָאּפַאק עגנַאל יד ןיא םירוחב

 | | .רעדנווו זייב ַא יו ,"םיסרוק

 ַא ןייגייברַאפ טזומעג ךָאנ ןעמ טָאה ,ןעמרַאדנַאשז יד םולשב קידנעמוקרעביא

 טלעטשעצ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטכַארט עשיחלג עצרַאװש ןיא םישמש ןופ רעלַאּפש
 טָאה טנָארפ) ,יאבג-טּפיוה ןקירָאיגנַאל םעד ,ףוס םוצ ,ןוא ּפערט עכיוה יד סיואגנעל

 - .סעסנַאװ-םלעהליוו-רעזייק ענייז טימ (ןסייהעג רע

 "יב ןגנערטש ַא ןייגוצכרוד טַאהעג ָאזלַא טָאה ללּפתמ רעכעלטינשכרוד רעד
 םַאנסיוא ןַא ..זיוה סטָאג ןופ לעווש יד ןטערטַאב טָאה רע רעדייא ,לָארטנָאק-ןטעל

 ,טסעג עכעלטסירק רעדָא ,םיסחוימ עטרעדניליצַאב יד רַאפ ןרעו טכַאמעג טגעלפ
 -ַאב ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,רעגניז"ןרעּפָא עשידנעלסיוא רעדָא עשילױּפ לעיצעּפס

 ןכַאמ ןוא ןענעקרעד סנטייו רעד ןופ ןעמ טגעלפ ייז .ןזח ןטמירַאב ַא ןרעדנווו

 | .ערַאװ ַא ייז רַאפ

 -יס ןיא גנַאגנײרַא רעד גָאט-ןכָאװ ַא ןיא הנותח ַא תעב טגעלפ רעבָא רַאפרעד
 ,עלַא רַאפ יירפ ןייז עגָאגַאנ

 עגנַאל ַא .טייהנגעלעג יד ןצונסיוא עקַאט ןגעלפ רעייגייברַאפ עקילעפוצ יד

 ןעלגנירמורַא טגעלפ סעלזָאק יד ףיא סרעשטוק ייווצ טימ סעטערַאק ןופ טייק
 ,רעווקס םעד

 עלַא עבלעז סָאד ,ןטכיולעג לעה ןבָאה גנַאגנײרַא ןטייז עדייב ןופ תורונמ יד

 | | ,קינייוועניא סערבָאלעדנַאק ןיא ןּפמָאל

 טגעלפ ,ןטעלַאָאט-ןעיורפ עסייוו טימ ןטכָאלפעגכרוד ,סרעדניליצ טימ דלַאװ ַא

 דובכל ןענייז סָאװ ,סרעדנַאעלַא ןוא סעמלַאּפ עייר ַא ןשיווצ ּפערט יד רעביא ןעיצ ךיז
 | | ,ןטייז עדייב ןופ טלעטשעצ ןעוועג החמש רעד

 -ָאיצידַארט ןטימ הלכ-ןתח טנגעגַאב טָאה גנוטיײלגַאב-לגרָא רעטנוא רָאכ רעד

 טקַאט ןיא ,טירט ייב טירט ,טייקטסנרע רעטלצניקעג טימ .שרַאמ:ןָאסלעדנעמ ןלענ
 .הפוח רעד וצ ןרעטנענרעד םַאזגנַאל גוצ רעד ךיז טגעלפ ,קיזומ רעד ןופ

 ןיג ןגעלפ ,םינורק עטדמשעג ןופ ,עכעלטסירק לָאמטפָא ,ךעלדיימ עניילק

 "טָאעט עטריטקעפַא ןעוועג זיא'ס .הלכ-ןתח ןגעקטנַא ןעמולב ןפרַאו ןוא סיוארָאפ
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 ַאזַא רימ ןבָאה ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא .עיסעצָארּפ רעקיזָאד רעד ןיא טײקשילַאר
 ,דנוש סלַא טנביײצַאב רעטַאעט

 -עגנָא ןוא טייקפייטש רעד ןופ ןכַאמ קזוח געלפ ךיא ןוא ןלייוו סָאד טגעלפ ךימ |

 -ַאב עפייטש ערעייז ןעמירקכָאנ ךיא געלפ לָאמנייא טשינ --- ,טייקטסנרע רענעזָאלב

 ,"טייקיטכיוו, עקסעטָארג ןוא ןעגנוגעוו

 בָאה ךיא יװ ױזַא ,םעלַא ןיא ?טייקידתמא,, יד טכוזעג לגניי סלַא ןיוש בָאה ךיַא
 י ...רעטַאעט ןיא טכוזעג רעטעּפש ןרָאי ןיא סע

 -ַאניס יד רימ זיא ,לוש "רעשימייה,, ַא ןיא טנוװַאדעג טָאה רעטָאפ רעזדנוא םגה
 | ,טנַאקַאב טוג ןעוועג עגָאג

 ןעגנוװצעג ןעוװעג ןענייז ןלוש-לטימ עשיסור יד ןופ םידימלת עשידיי יד

 -ַאג, .ףיוה ןכעלרעזייק ןופ בוט-םוי ןדעי ייב עגָאגַאניס יד ןכוזַאב וצ זייוו-ןסָאלק
 ,ןסייה זדנוא ייב סע טגעלפ "עקווול

 השרד ענָאטָאנָאמ יד ןוא שיסור ןיא ?אירַאצ עשזָאב, םעד ןעגניז סָאד ,תמא
 יד ןבָאה ךָאד ,טקילײװגנַאלעג ודנוא טָאה שילױּפ ןיא יקסנַאנזָאּפ רעניבַאר ןופ

 ,ץייר ןרעדנוזַאב ַא זדנוא רַאפ טַאהעג ?סעקוװלַאג,

 וצ טייקכעלגעמ יד -- םעד ץוח ַא !םידומיל ןופ גָאט רעיירפ ַא -- לכ-םדוק
 -עג ןבָאה ייז ..ּפענק ענעדלָאג יד טימ רידנומ םעיינ ןיא ןסָאג יד רעביא ןרידַארַאּפ

 סָאװ ,סנירעליש יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעג ןוא ןוז רעד רעטנוא טצנַאלג

 רעד וצ ,ןעמַאד-ןסַאלק ערדעייז טימ שארב 'ןעייר עגנַאל ןיא ןעגנַאגעג ךיוא ןענייז
 .עגָאגַאניס עקצַאמָאלט

 -גיק ןייאי טשינ ןוא "לדיימ,, ןייז ןכוזסיוא טרָאד ךיז טגעלפ זדנוא ןופ רעדעי
 ,עגָאגַאניס ןיא ןשינעגעגַאב יד ןופ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןַאמָאר רעשירעד

 זיא רע ."רָאכ רעקצַאמָאלט , רעד .רָאּכ רעד ןיהַא ןגיוצעג טָאה םעד ץוח ַא
 טנעָאנ ױזַא ,ךיוה ױזַא ,טנַאװ-חרזמ רעד רעביא עירעלַאג ַא ףיוא טקעטשרַאט ןעוועג

 רעלַאװָא רעד וצ ,ןיהַא טדנעוװעג ןעוועג טּפָא ןענייז ןקילב ערעזדנוא ...למיה םוצ
 -לוש ַא ,לגניי טנַאקַאב ַא ןופ לּפעק סָאד ןקוקּפָארַא טגעלפ'ס ןענַאװ ןופ ,עלעטס
 .רעטַאעט ןשידיי ןופ טסירָאכ ַא רָאג רעדָא ,רבח

 -כעה סָאד ןוא עניב יד ןטערטַאב וצ היכז רעד בילוצ ןייז אנקמ ייז געלפ ךיא

 .ןינב-עגָאגַאניס ןלַאסָאלָאק םענופ טרָא עטס

 .רבד םש ַא ןעוועג זיא עגָאגַאניס רעװעשרַאװ רעד ןופ רָאכ רעד

 יד טימ קידנקידנע ןוא ךעלדנַארּפָאס ןוא ךעלטלַא עניילק יד ןופ קידנבױהנָא
 רעכיוה ןופ סעמיטש ןעוועג סָאד ןענייז ,ןסַאב ?עטספיט,, ןוא ןרָאנעט ?עטסכעה,,
 | | ,טעטילַאווק

 טזומעג ןעמ טָאה ,עגָאגַאניס רעװעשרַאװ רעד ןופ רָאכ ןיא ןעמוקוצנָא ידב
 -עּפש טָאה ןטסירָאכ-עגָאגַאניס יד ןופ רענייא טשינ .ןעמַאזקע ןגנערטש ַא ןייגכרוד
 ,טלעוו רערָאג רעד ןופ סעניב-ערעּפָא יד ףיוא טריפמוירט רעט

 ךימ געלפ ףךיא ןוא ןטסירָאכ עטכילַאב עניימ טַאהעג טרָאד רימ בָאה ךיא

 . :טפַאשטנַאקַאב רעייז טימ ןסיורג

 -ָאד טָאה סָאװ ,רָאנעט ןשיריל ןייז טימ סינּפיק םחנמ רעקיסקווװיןיילק רעד

 "עג קיטייצכיילג טָאה רע ווו ,ערעּפָא רעװעשרַאװ רעד ןופ רָאכ םעד וליפא טרינימ
 רעשיטסיטוַא ןיימ ןיא עלָאר עסיוועג ַא טליּפשענּפָא םורַא ןרָאי ןיא טָאה ןעגנוז
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 -קיזומ ןיא טײקטנוװַאהַאב ןייז ןופ ןסינעג לָאמ ןייא טינ געלפ ךיא ןוא גנולקיװטנַא
 ,עילימַאפ רעזדנוא ןופ דניירפ רעטוג ַא ןרָאװעג טייצ רעד טימ ךיוא זיא רע .םינינע

 -ידיי ןופ טסירָאכ ַא --- רענייא ,ןייטשנייפ רעדירב יד ןעגנוזעג טרָאד ןבָאה'ס
 -עּפש ןיא ,ןַאמרעה ,רעטסטלע רעד .ערעּפָא רעד ןופ --- רעטייווצ רעד ,רעטַאעט ןש
 רעטנוא טליּפשעגּפָא דָאזיּפע ןקיטכערּפ ןייא טשינ טָאה ןוא רָאיטקַא ןרָאװעג רעט
 | ,ישזער ןיימ

 רֶע ןכלעוו ףיוא ,טנעמיטנעס ןקרַאטש ַא טַאהעג ןקז ןקיזָאד םעד רַאפ בָאה ךיא
 רימ טימ טליּפשעג טָאה רע .טּפַאשטניירפ רעקידנריר טימ טרעפטנעעג רימ טָאה
 םוצ .עביל ,גנויצַאב עטסנרע ןייז ןרעדנוװַאב דימת געלפ ךיא .טירעמע סלַא ןיוש
 -עגטימ עקַאט רע טָאה טיײקטרינילּפיצסיד יד טָא ,טײקטרינילּפיצסיד ןוא רעטַאעט
 | .עגָאגַאניס רעקצַאמָאלט רעד ןופ רָאְכ םענופ ךיז טימ טכַארב

 -ייש עטנעָאנ ַא טַאהעג ךיוא טָאה ,טסירָאכ-ערעּפָא רעד ,רעדורב רערעגניי ןייז
 ,סרעטַאעט-רעדניק ףיוא עשרַאװ ןיא ?עדָאמ,, ַא לָאמַא ןעוועג .רעטַאעט וצ תוכ
 ןלָאר עלַא ןבָאה'ס עכלעוו ןיא ,תודוסי עלענָאיסעּפָארּפ-בלַאה ףיוא סרעטַאעט ה"ד
 "ןרילָארטסַאג, ןרָאפמורַא וליפא ןגעלפ סרעטַאעט עקיזָאד יד .רעדניק טליּפשעג
 -ַאפ יקצָאװטָא יװ ,"עיניל, רענעפורעג ױזַא רעד רעביא ,רעטרע עשטַאד יד רעביא
 -סיוא, עשרַאװ ןופ ןיהַא ןעמוק ןזומ ןרעטלע יד ןגעלפ לָאמנייא טשינ ןוא ,ץינעל
 -עזיר ףױא טַאהעג טשינ טָאה עזערּפמיא יד לייו ,רעדניק ערעייז ?ןפיוק
 | .תואצוה

 ןייטשנייפ רערעגניי רעד ןעוועג זיא סָאירַאסערּפמיא עכלעזַא טָא ןופ רענייא
 טימ םיא וצ ןגױצַאב ךימ בָאה ךיא סָאװ ,טשינ רעדנווו ןייק רעבירעד זיא סע ןוא
 | ..טקעּפסער סיורג

 -סָאק-רעטַאעט ןופ לַאװסיױא ןסיורג ַא טַאהעג ךיוא ןבָאה סנייטשנייפ עדייב
 ענעדישרַאּפ ןגרָאבסױא ןגעלפ ייז עכלעוו ,"עשירָאטסיה ןוא עשינַאּפש,, -- ןעמויט

 | ,סעפורג -ןרָאטַאמַא ןוא סעּפורט עקידנרעדנַאוװ
 -ַאי רעטערַאפ, םעד ,עלוש סיקסנירק ןיא לָאר ?עשירָאטסיה,, עטשרע ןיימ

 ,.םויטסָאק ַא סנייטשנייפ ןיא טליּפשעג עקַאט ךיא בָאה ,"ןָאז
 ןרָאי עגנַאל .ןרָאשזיריד ענייז טימ טסיורגעג ךיז טָאה רָאכ רעקצַאמָאלט רעד

 טָאה רעכלעוו יווָאיל רעקיזומ ןוא גָאגַאדעּפ רעטסוװַאב רעד קיטעט ןעוועג טרָאד זיא
 ,רָאכ-?רימזה,, ןטימ טריפעגנָא טייצ עסיוועג ַא ךיוא

 -נצנעלג רעד ןעמונעגרעביא טמַא םעד טָאה עקירעמַא ןייק ןרָאפּפָא ןייז ךָאנ
 בָאה םיא ,טַאטשנזיא -- קיזומ רעשיגרוטיל ןופ רענעק ןוא רעטסיימ-רָאכ רעקיד
 ןופ גנוריפפיוא ןיימ וצ ןעגנַאזעג-רָאכ ענעגנולעג יד ןעקנַאדרַאפ וצ טַאהעג ךיא
 ,רעטַאעט-?לַארטנעצ,, ןיא 1923 רָאי ןיא "יבצ יאתבש;, סיקסווַאלושז

 טימ ןעמַאזוצ טנעה עשטייד יד ןופ ןעמוקעגמוא ןפוא ןשיגַארט ַא ףיוא זיא רע
 ."ָאטעג ןופ לַאגיטכַאנ רעד, .ַאשירַאמ רעטכָאט רעלַאנעמָאנעפ ןייז

 טימ טלעטש "לוש רעשטייד, רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא לטעלב רעדנוזַאב ַא
 -רעבָא, םענעפורעג ױזַא םענופ טמַא רעטלָאצַאב טוג ןוא רעקידובכב רעד רָאפ ךיז
 ,?רָאטנַאק

 ,רוביצ חילש רעקצַאמָאלט ןרעװ וצ ןעוועג הכוז טָאה רעגניז רעדעי טשינ
 -ָאד יד ןגעוו םישודיח ןלייצרעד ןגעלפ רענעק-םינזח ןוא ןענַאמָאלעמ עטלַא
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 -ַאב ךיז ןגעלפ טלעװ רעד ןופ רעזייה-ןרעּפָא עטסערג יד .רעלטסניק-דומע עקיז

 ןגעלפ עקינייא ,"לוש-רָאק,, רעװעשרַאװ רעד ןופ םינזח עסיוועג ןרישזַאגנַא וצ ןעימ
 יירטעג ןגעלפ רעדיו ערעדנַא ,רעטערב-ןרעּפָא ףיוא דומע םעד ןטייברַאפ עקַאט
 ,הניגנ רעשיגרוטיל ןיא ןבעלסיוא ךיז ןוא לוש רעד ןביילב

 "עוו ,רָאטַאװלַאס ןזח ןסיורג ַא ןגעוו םישודיח ןלייצרעד רימ טגעלפ עטַאט רעד
 ..?ץַאלּפ-רעטַאעט ןזיב, טרעהעג ךיז טָאה'ס לוק סנעמ

 -צירג ןזח םעד ,רעייגרָאפ סעטָאריס ןופ ןבױלּפָא ןענָאק טשינ ךיז טגעלפ רע
 "וָאשַאק איצילעפ ןירעגניז עטמירַאב יד ןעוועג ,בגא ,זיא רעטכָאט ןייז .רעלדנעה

 ריא וצ טכיירגרעד טשינ רעבָא טָאה יז (..ץירג -- שיליוּפ ףיוא זיא עשַאק) ,ַאקס
 | - יירענעט עטשרעביוא סְרעטָאפ

 .,עטָאריס ןושרג עגָאגַאניס עקצַאמָאלט ןיא טגיניקעג טָאה ןרָאי עגנַאל
 ןטרָאג סיקסנישַארק ןופ קנעב יד ףיוא גנַאל-ןכָאװ ןעמ טגעלפ בוט םוי ַא ךָאנ

 ,"לקיטש צייג, סעדעי ןריטנעמָאק ןוא ןריזילַאנַא עינרַאיװַאק סקערַאנַאק ןיא ןוא

 .עיציזָאּפמָאק רעייג ןייז ןופ "עצ עטשרעביוא, עדעי
 -נייא טשינ ןוא רענגעק ןוא ןטָאירטַאּפ ענעריווװשעג ענייז טַאהעג טָאה עטָאריס

 "ונלוק עמש, ַא בילוצ ןגעלשעג ןעמוקרָאפ רעווקס עקצָאמָאלט ןפיוא ןגעלפ לָאמ

 ןדייס ...ץנעוורעטניא רעשייײצילָאּפ טימ ןקידנע ךיז טגעלפ סָאװ ,"ןוצר יהו. רעדָא

 סינּפיק .גנוגיימ ןייז ןגָאזסױרַא ןוא סינּפיק .מ רעניילק רעד ןזייװַאב ךיז טגעלפ'ס

 ןפרָאװעגרעטנוא ךיז ןבָאה םידדצ עשירענגעק עדייב ןוא .קידנרידיצעד ןעוועג זיא

 | .ייגנוניימ ןַײז
 ךיא געלפ .,עטָאריס עילימַאֿפ רעד טימ טעדניירפַאב ןעוועג ןענייז רימ םגה

 ."לוש עשטייד,, יד ןכוזַאב ןטלעז

 ףיוא טָאג וצ ןטעב סָאװ ,םינזח"ןָאטרעמַאק יד טַאהעג ביל טשינ בָאה ךיא

 ןַא יװ ןענעװַאד סָאד ,זיוה-טרעצנָאק ַא יװ עגָאגַאניס יד טכַארטַאב בָאה ךיא .ןטָאנ

 עשילַארטַאעט ערעייז ןיא רעקידערּפ ןוא םינזח יד ןוא גנולעטשרָאפ עטרידוטשנייא

 ַא סעטָאריס ךָאנ ךיז ןגעלפ עקַאט לָאמטּפָא ...ןרָאיטקַא ןטערעּפָא יו ,ןטכַארט

 ,ןטנעמסידָאלּפַא עשימרוטש םיארונ םימי ןיא ןרעהרעד "?לקיטש.,

 עקידרעטעּפש יד ןיא .ייתמא ןַא ףיוא , רעטַאעט סָאד ןגיוצעג רעביל ךימ טָאה

 ןטלַא ןַא טימ לביטש רעצינעשזָאק רעדָא ,רערעג ַא ןכוזַאב רענרעג ךיא געלפ ןרָאי

 "ןשינעפיט עטספיט, יד ןופ ןוא ןרערט ערעטיב טימ טָאה סָאװ ,דומע םייב ךיי

 ...לארשי קלָאפ ןרַאפ העושי ןטעבעג ןוא ץרַאה רעטיב ןייז טָאג ייב טנייוועגסיוא

 -יוא, רעקצַאמָאלט ַא יו טקריוװעג ועקרַאטש רימ ףיוא טָאה "רצמה ןימ,, ַאזַא
 ,ירבעיזנכשא ןטשירעמשטיידרַאפ םעד טימ ."עצ עטשרעב

 :1 א :1

 טניוװעג ףיוה םענעסָאלשעגּפָא ןליטש ַא ףיוא ןבָאה עגָאגַאניס רעד רעטניה
 רָאטנַאק -רעביוא ,רעקידערּפ םענופ קידנבױהנָא ,עגָאגָאניס רעד ןופ עטמאאב עלַא
 ,שמש ןטימ קידנקידנע ןוא

 ַא ןריפוצסיא ןעמוקעגסיוא 1923 רָאי ןיא רימ זיא ףיוה ןקיזָאד םעניא
 איבנה והילא יו ,ענעצס א טרָאד ןעוועג ."ףכ תעיקת,, םליפ ןטשרע ןיימ ןופ ענעצס
 -סקלָאפ ןקיטייצטנייה ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ טלַאטשעג ערַאדנעגעל ןייז ןופ ךיז ףרַאד
 ןיא טָאה ןוא זיצערּפ רעייז ןרעוו טכַאמעג ףרַאד קירט רעקיזָאד רעד .ןקז ןכעלמיט
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 רעד רַאפ רעבירעד בָאה ךיא .דלודעג ןוא טייצ קיפ רעייז טרעדָאפעג טייצ רענעי
 ,עגָאגַאניס רעד רעטניה ףיוה ןליטש םעד ןבילקעגסיוא ענעצס

 ןעוועג ןענייז ,רעסישזער רעד ןוא ךיא ,רָאטַארעּפָא ,טנעצודָארּפ רעד יעלַא רימ

 רעד ייב טָאה סָאװ ,ענעצס עקיזָאד יד .קינכעט-םליפ רעד ןיא טנװַאהַאב קיניײװ
 עגרַאק ַא עילעטַא ןיא טרעיודעג ,1937 רָאי ןיא עיסרעוו ,רעטדערעג ,רעטייווצ
 .יגָאט ןצנַאג ַא ןעמונעגוצ זדנוא ייב ןַאד טָאה ,העש עבלַאה

 סלַא טפרַאדַאב טשינ טלָאװ ךיא ןעוו ,הרצ עבלַאה ַא ןעוועג ךָאנ סע טלָאװ

 -רַאטש ַא ןיא טעקַאנ ןוא סעװרַאב ,ךעלגעווַאבמוא גנַאל-ןעהעש ןייטש איבנה והילא

 .יינש ןפיט ןיא ןוא טסָארפ ןק
 -סנבעל רעקיזָאד רעד וצ טקוקעגוצ גנוניוװ ןייז ןופ ךיז טָאה סָאװ ,עטָאריס

 :יקסנימַאק לחר-רתסא וצ טרינָאפעלעט עקַאט טָאה ,טעברַא -םליפ רעכעלרעפעג
 ַא ןעמוקַאב ךָאנ ןָאק רע ןבעל ןטימ ןריקיזיר םעדייא רעייא טשינ טזָאל,

 | "!גנודניצנָא-ןעגנול

 בָאה טיכנָארב ַא רעבָא ,ןעמוקַאב טשינ דָארג ךיא בָאה גנודניצנָא-ןעגנול ןייק
 .ןבעל ןצנַאג ןפיוא טקירעביארַאפ ךיא

 םלוע םעד ןוא ןעגנולעג זיא ענעצס יד יבַא !טרַאעג ןַאד סע טָאה ןעמעוו רעבָא

 ףלעפעג יז זיא

 ..טונימ עבלַאה עּפַאנק ַא טרעיודעג יז טָאה ןַארקע ןפיוא

 ,1951 ,סערייא סָאנעוב ,"ןבעל ץימ ןופ ןטנעמגַארפ, :ךוב ןופ
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 אט 7 7 סט 7 סט נט נס יי יט יי ,,ינס יי ,שידרעט ידע ייד א

 רעיצרעד-רעדניק רעקילייה רעד -- קַאשטרַאק שונַאי

 )קי 2

 -עגנירַא טָאה סָאװ רָאטַאמרָאפער ןוא רעיצרעד םעד ,רָאטקָאד-רעדניק

 ןוא רָאטקעל םעד ,קיגָאגַאדעּפ רעד ןיא ןדָאטעמ עטגַאװעג ,עיינ טכַארב

 ןקיטרַאנגייא ןוא ןכעלרעדנווו םעד -- םעלַא רעביא ןוא ,רעלעטשטפירש ןלעניגירָא

 | ,קַאשטרָאק שונַאי ר"ד ,שטנעמ

 םינּפ לא םינּפ ןפָארטעג לָאמ ןטשרע םוצ ךיז ךיא בָאה ,דניק ַא ךָאנ קידנעייז

 רעד ףיוא ,עשרַאװ ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,זיוה-םימותי ןיא קַאשטרָאק ,רד טימ

 סרעדנירגטימ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאװ ,רעטָאפ ןיימ .סַאג רענַאקשישטנַארּפ

 .ןעמענטימ ןיהַא ךימ טגעלפ ,"םימותי תרזע, טפַאשלעזעג רעד ןופ סרעיובטימ ןוא

 "זיוה יד יוװ ,טַאלַאכ םענירג ,ןגנַאל ַא ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג זיא סָאװ רָאטקָאד רעד

 "עגוצ טשינ ַא ןופ קורדנייא םעד רימ ףיוא טכַאמעג טָאה ,ןגָארט ןגעלפ רעטכעוו

 -םיוא לסיב ַא ןקנָאשעג םיוק רימ טָאה רע .שטנעמ ןגנערטש רעייז ןוא םענעזָאל

 טשרע ןייז טנעיילעג טַאהעג ןיוש בָאה ךיא ןעוו ,רעטעּפש ןרָאי טימ .טײקמַאזקרעמ

 טנָאקעג טשרע ךיא בָאה ,ןסעומש ענייז טרעהעג ןוא ?סַאג רעד ןופ רעדניק,, ךוב

 ןייטשרַאפ ןוא ,קַאשטרָאק שונַאי ר"ד שטנעמ ןכעלנייוועגמוא םעד ןצַאשּפָא קיטכיר

 .קירוצ ןרָאי טימ ,רעירפ רימ וצ גנויצַאב רעליק ןייז ןופ הביס יד

 סע וװ ,םייה רעטַאז רענעפורעג-ױזַא רעד ןופ דניק ַא ןעוועג ךָאד ןיב ךיא

 "םיוא עצנַאג סקַאשטרָאק ר"ד ןוא .גָאטליױװו טשרעהעג ןרָאי ענעי ןיא ךָאנ טָאה
 שריי

 ןוא גָאלָאכיסּפ ןסיורג םעד ךעלנעזרעּפ ןענעק וצ היכז יד טַאהעג בָאה , א

 רעטעברַאטימ ,רעלעטשטפירש ,רעסישזער ,רעליפשױש -- ווָאקרוט סַאנָאי

 ןיא עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא -- טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןופ

 ןטירד ןופ ןרָאי יד .וָאקרוט קחצי ןוא קרַאמ ,טנומגיז ןופ רעדורב --- 1898 רָאי

 ַאנַאיד עסירטקַא רעד ,ױרפ ןייז טימ ןעמַאװצ -- ָאטעג רעועשרַאװ ןיא ןברוח

 ןעמוקעג 1947 רָאי ןיא ןוא -- ןעגנורעדנַאװ ײלרעלַא רעטעּפש .ל"ז דלעפנעמולב

 -ןרָאיטקַא רעמיטניא ןַא -- ייז .וצ .רעכיב-רעטַאעט ןופ רבחמ .עקירעמַא ןייק

 עשיטנעטױא עיר ַא ופ רבחמ ."רעטש ענעשָאלרַאפ, ןעמָאנ ןרעטנוא ןָאקיסקעל

 ךַאנַאמלַא ןיא טקורדעג ,ייסע ןקימענראפ ןייז ןופ .רעכיב-ןברוח עטריטנעמוקָאד

 יךָאטקָאד ןשידיי רעועשרַאװ ןרָאדנעגעל םעד ןגעוו ,1961 ,קרָאי וינ ,"שידיי,

 ווָאקרוט סַאנָאי ןעמעוו -- 1942:1873 -- קַאשטרָאק שונַאי שודק םעד ,רעיצרעד

 רעזדנוא ןיא ךיז ןסַאּפ סָאװ ,ןלייט ענעי ןירַא ָאד רימ ןעמענ ,טנעקעג םוג טָאה

 יה ."עשרַאוו עשידיי עקילָאמַא סָאד , :עיגָאלאטנַא
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 יד ֹוצ ךעלסילשסיוא טדנעװעג ןעוועג זיא גנוריסערעטניארַאפ ןוא טײקמַאזקרעמ
 וװ ןעמייה ןופ טמַאטשעג ןבָאה סָאװ ;ןרעטלע ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ רעדניק

 ,רד זיא רעדניק עכלעזַא וצ .רעגנוה ןוא תולד ,טיײקמערָא טשרעהעג טָאה סע

 ַא ןָא ןזיװעגסױרַא ייז וצ טָאה רע .ליק ןוא קיטליגכיילג ןעוועג טשינ קַאשטרָאק
 ,טפַאשביל עכעלרעטָאפ ןוא טייקכעלטרעצ ,טײקמערַאװ רועיש

 -רַאפ טפרַאדעג ןבָאה רעדניק ערעטלע יד ןוא טייצ יד ןעמוקעג זיא סע ןעוו
 -טַאנָארטַאּפ יד ןבָאה --- זיוה-םימותי סָאד ןפורעג טָאה ןעמ יװ --- ?םייה,, יד ןזָאל
 יד ןפלָאהעגסױרַא טייצ רעטשרע רעד ןיא "םייה,, רעקיזָאד רעד ןופ רעדילגטימ

 ןוא טעברַא ייז רַאפ ןפַאשרַאפ ךרוד ןבעל קידנעטשבלעז ןגייא ןַא ףיוא ןטָאדידנַאק

 ןּפָארטנַאליפ יד ןגעלפ ,ןרָאװעג טכיירגרעד טינ זיא סָאד זיב .ךיז ןענדרָאנײא םייב

 ךיז ייב טַאדידנַאק, ַאזַא טייצ עסיוועג ַא ןטלַאה -- םכותב רעטָאפ ןיימ ןוא --

 רעדניק עקיזָאד יד ןופ ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא לָאמ ןייא טשינ רימ זיא .זיוה ןיא
 םיא ןבָאה ױזַא) רָאטקָאד םענופ שפנ-תריסמ ןוא טייקסטוג רעד ןגעוו סעטכישעג
 --- ןוא רעדורב ַא ןוא עמַאמ ַא ןוא עטַאט ַא ןעוועג ייז רַאפ זיא רע .(ןפורעג עלַא
 | ,טלעוו עצנַאג יד

 צ+ צ+ +

 עג ןריובעג זיא רע ,לַאפוצ ןַא ךרוד ןעמוקעג קַאשטרָאק זיא דניק ןשידיי םוצ
 ןשיווצ ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא ןוא טניווװעג טָאה .םייה רעטרילימיסַא ןַא ןיא ןרָאװ
 ןייק ןרָאװעג ןטלַאהעגנָא טשינ ןענייז ןרעטלע ענייז ןופ זיוה ןיא .רעדניק עשיליוּפ
 .םיבוט-םוי עשידיי ןייק ןופ טסווועג טשינ טָאה ןעמ .סעיצידַארט עשידיי םוש

 ,דניק ןרַאפ ןבעל ןייז ןוא ךיז ץעמדיוו ןגעוו ןעמולח וצ ןבױהעגנָא טָאה רע ןעוו
 טשרע .עיגילער סדניק םענופ עגַארפ יד ןעמווושעגפיוא טשינ לָאמ ןייק םיא ייב זיא
 -ָאק-רעדניק רעשיליוּפ ַא טימ ןרָאפעגסױרַא זיא רע ןעוו ,ןרָאי ערעפייר ענייז ןיא
 ךיז רע טָאה ,(ןפָאלש ןוא ןסע ןזיולב ןרַאפ רעעזפיוא רעקיליוװײירפ ַא יו עינָאל
 טָאה סָאװ רעדניק עשידיי עּפורג רערעסערג ַא ףיוא ןסױטשעגנָא לָאמ ןטשרע םוצ
 ןיא לָאמ ןטשרע םוצ רע טָאה טרָאד .עינָאלָאק רעקידתונכש ַא ןיא ןענופעג ךיז
 טקורדנייאַאב קרַאטש ןופרעד זיא רע ןוא ,ןושל עשידיי סָאד טרעהרעד ןבעל ןייז
 :תונורכז ענייז ןיא םעד ןגעוו ןבירשעג רעטעּפש טָאה רע .ןרָאװעג

 ןיימ ךעוו ,שידיי טדער דניק שידיי ַא יו טרעהעג ךיא בָאה לָאמ עטשרע סָאד,
 בָאה ךיא .שידי טנעקעג ךיוא אמתסמ ךיא טלָאװ ,טבעלעג טלָאװ עדייז-רעטלע
 טגערפעג בָאה ךיא ןעוו ןוא לגניי םַאזנייא ןַא ןעזרעד עינָאלָאק רעשידיי רעד ןיא:
 -עג םעד ףיוא רימ רע טָאה ,ןײלַא רענייא ,טחרוחש-הרמרַאפ טייטש רע סָאװ רַאפ
 ךיא סָאװ טרָאװ עקיצנייא סָאד .'ענטומס רימ זיא'ס לייוו/ ;(שידיי ףיוא) טרעפטנע
 ךָאד ןרעוװ שידיי ןיא זַא טליפרעד בָאה ךיא ."ענטומס, ןעוועג זיא ןענַאטשרַאפ בָאה
 ןענייז ןליפעג יד .שילױוּפ ןיא יװ ןליפעג ןוא ןעקנַאדעג עקיבלעז יד טקירדעגסיוא
 ,טפָאהעג ךיא בָאה ,ָאד .עקיבלעז יד רעדניק עשידיי יד ייב ייס עשילױּפ יד ייב ייס
 -רַאפ ַא ךרוד רָאנ .טרעבגעעג ךימ טָאה סָאװ עגַארפ רעד ףיוא רעפטנע רעד טגיל
 ןוא רעקלעפ ענעדישרַאפ ןופ רעדניק .יד ןשיוצ גנורעדירברַאפ ןוא  גנוקידנעטש
 "טלעוו רעד ןופ גנוזיילסיוא יד ןעמוק טעװ סעיגילער

 -רַאפ ןופ טעברַא יד ןבייהוצנָא ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ְךִיַז טָאה קַאשטרָאק ןוא
 .רעדניק עשיליוּפ ןֹוא עשידיי יד ןשיװצ טקַאטנַאק ןטקעריד ַא ןרוד גנורעדירב
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 יד ןיא .םייהרעדניק רעשיליוּפ ַא ןופ רעריפנָא רעד ךיוא ןעוועג גנַאל ןרָאי זיא רע
 םוצ .גנורעדירברַאפ ןופ טנעמירעּפסקע םעד ןריפוצכרוד טפָאהעג רע טָאה ןעמייה
 םזיטימעסיטנַא רעכעלרעדיוש רעד .לַאפכרוד ןסיורג ַא ןטילעג רע טָאה ,ןרעױדַאב
 טרעטשעצ טָאה ןעמייה ערעייז ןופ טכַארבעגטימ ןבָאה רעדניק עשיליוּפ יד סָאװ

 -נערטשנָא עכעלשטנעמרעביא ענייז עלַא טכַאמעג טשינוצ ןוא תונווכ עלעדייא ענייז
 ןייז ןדנוברַאפ ףוסל טָאה רע .ןרָאי ענייז טרעטיברַאפ קרַאטש טָאה סָאד .ןעגנוג

 ילוּפ יד טזָאלרַאפ ןצנַאגניא טָאה רע ןוא דניק ןשידיי ןטימ ךעלסילשסיוא ןבעל

 ,םייחרעדניק עש

 סָאװ ערעירַאק רעשיניצידעמ רעסיורג ןייז ןופ טרינגיזער טָאה קַאשטרָאק ר"ד
 ןבעל ךעלנעזרעּפ ןייז ןופ :םור ןשירַארעטיל ןייז ןופ ;טנפעעג םיא רַאפ ךיז טָאה

 -סנבעל ןייז .דניק ןשידיי םעד המשנ ןוא בייל טימ ךיז ןבעגוצּפָא ידכ ,קילג ןוא

 -ַאבלופ יװ ,טכער ענעגייא טימ ,קילבוּפער-רעדניק ַא ןפַאש וצ :ןעװעג זיא ליצ

 ץרא:ךרד ןבָאה לָאז ןעמ עכלעוו רַאפ ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ןשטנעמ עטקיטכער

 ,ןצַאשגנירג טשינ לָאז ןעמ עכלעוו ןוא

 עיינ טכוזעג קידנעטש טָאה קַאשטרָאק רָאטַאמרָאפער-רעיצרעד רעסיורג רעד
 טָאה רע ,טרעקרַאפ .ץלַא ןיוש סייו רע זַא טגָאזעג טשינ לָאמ ןייק טָאה ,ןגעוו

 -רעד ןוא ןעגנוגנערטשנָא ענייז עלַא ףיוא טקוקעג טשינ זַא ןכָארטשעגרעטנוא דימת
 ןרעדנַא ןכָאנ תועט ןַייא ןעגנַאגַאב רע זיא ןעגנוכיירג

 רעלעיצעפס רַאפ טוטיטסניא םעניא רָאטקעל ַא ךיוא ןעוועג זיא קַאשטרָאק .רד

 .עגרעביא רדסכ ,ןגָאגַאדעּפ עקיטפנוקוצ ,ןטנעדוטס יד רַאפ טָאה רע .קיגָאגַאדעּפ

 -רענָא ןופ ןלייטרוא ןוא ןעגנוניימ יד ףיוא ןוא ךיז ףיוא ליפ וצ טשינ טיוב :טרזח

 .טשינ סייו ךיא :זיועד םייב דימת ךיז טלַאה .,ןרָאסעּפָארּפ-ןטעטירָאטױא עטנעק

 -ּכיר ןֿפױא ןריפפיורַא ךייא ןלעוװו ןעגנורַאפרעד עקירָאיגנַאל ענעגייא ערעייא רָאנ

 | ,געוו ןקיט

 טכַארבעגטימ קַאשטרַאק טָאה טוטיטסניא ןיא סעיצקעל ענייז ןופ רענייא ףיוא

 עיצקעל עקיטנייה יד זַא ןטנעדוטס יד טרעלקרעד טָאה רע .לגניי ןיילק ַא ךיז טימ

 עטנױטשרעד יד  ןסייהעג ןוא ,טעניבַאק ןשיגָאלָאנעגטנער ןיא ןעמוקרָאפ טעװ
 -שג טסעפ טָאה דניק ענעקַארשעגרעביא סָאד .ןיהַא םיא טימ ןייגטימ ןטנעדוטס

 ןוא ןָאטסיױא ךיז ןסייהעג םיא טָאה רע ןעוו .טנַאה רעד ייב ןקַאשטרָאק .רד ןטלַאה
 ,ןישַאמ רענדָאמ םיא רַאפ רעד רַאפ רעטצניפ רעד ןיא ןלעטשקעװַא ךיז ןטעקַאנ ַא
 טעניבַאק ןרעטצניפ ןיא ןבָאה ןטנעדוטס יד .ןרעטיצ וצ קרַאטש ןביוהעגנָא רע טָאה
 יב קיורמוא ךעלריטַאנ-טשינ טעברַא ץרַאה סדניק םעד יװ ןַארקע ןפיוא ןעזרעד
 -רָאק ךיז טָאה םיטש רעטרירעג ַא טימ .ןעמעטָא ןייז ןופ ןעגנוגעווַאב עשימטיר יד
 סָאװ טוג טקנעדעגרַאפ ןוא וצ טוג ךייא טקוק,, :רערעהוצ ענייז וצ טדנעוװעג קַאשט

 לָאמַא ןרעו רעדניק יד ןעוו ;זייב ,טגערעגפיוא ,דימ טייז ריא ןעוו .ןעזעג טָאה ריא
 ןוא ךיז טרעזיב ריא ןעו ;דלודעג ןופ סױרַא ךייא ןריפ ןוא ךעלגערטרעדמוא
 -וצ ןטגערעגפיוא ןַא ןיא קידנעייז ,ןפָארטשַאב ייז טליוװ ריא ןעוו ;ייז ףיוא טיירש

 סיוא טעז ,טציא טעז ריא יװ ,ױזַא עקַאט זַא ןעקנעדעג דימת ריא טלָאז ,דנַאטש
 ,"ץרַאה סדניק םעד טריגַאער ןוא
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 טיצַאב רע זַא ןוא שידיי טנייפ טָאה רע זַא ןפרַאװעגרַאפ ןקַאשטרָאק טָאה ןעמ

 .תמא טשינ רעכָא זיא סָאד .ןושל רעודנוא וצ לוטיב טימ ךיז

 רעד , --- ,טגָאזעג רימ רע טָאה -- ,"ןייז דשוח םעד ןיא ךימ ןעמ ןָאק ױזַא יו,

 ןימ ןיא .דניק ןשידיי ןטימ ןדנוברַאפ ךימ ךָאד טָאה ןושל ןשידיי םענופ גנַאלק

 ןשידיי םעד רעבָא קנַאד ַא .טרָאוװ שידיי ןייק טרעהעג טשינ לָאמניײק ךיא בָאה םייה

 סָאװ רוטַארעטיל יד ןעק ךיא .שידיי ןגירקעג ביל ךיא בָאה עינָאלַאק רעד ןופ דניק

 תובשחמ-לעב ,גרעכמָאנ ,שא םולש ,ןָאזעניד ,ץרּפ .שידיי ןיא ןרָאװשג ןפַאשעג זיא

 ןעק ךיא סָאװ רעױדַאב ךיא .דניירפ עכעלנעזרעּפ עניימ ןעוועג ןענייז יקס-נַא ןוא

 ץלַא ייטשראפ ךיא רעבָא ,שידיי ןדייר טוג טשינ

 -ַאמ, ןופ רעטרָאּפער רענעזעוװעג רעד ,לעגיט .ז טביירש תונורכז ענייז ןיא

 ןבעגוצסױרַא טנַאלּפעג עשרַאװ ןיא ןעמ טָאה 1914 רָאי ןיא, :עשרַאװ ןיא ?טנעמ

 -קַאדער רעד ןרעוו וצ ןקַאשטרָאק טגיילעגרָאפ טָאה ןעמ .לַאנרושז-רעדניק ןשידיי ַא

 92 ענלַאמכָארק ףיוא ןיוה-םימותי ןיא .המכסה ןייז ןבעגעג טָאה קַאשטרָאק .רָאט

 -חמ-לעב ,קַאשטרָאק :טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע וװ ,ץנערעפנַאק ַא ןעמוקעגרָאפ זיא

 רעד ןופ בייהנָא ןרַאפ .ַא"א ןַאמטוג ,וװָאשטַאגוּפ ;ןגָאגַאדעּפ יד ,ןַאמטּפעה ףסוי ,תובש

 רעד ןופ רעדניק ערעטלע יד ןביולרעד לָאז ןעמ ןטעבעג קַאשטרָאק טָאה ,גנוציז
 ,ןושל-עמַאמ רעייז ןדייר קינייװ ױזַא ךָאד ןרעה ייז,, :גנוציז יד ןעניווווצייב 'םייה;
 ."סעומש ןשידיי ַא וצ ןרעהוצ ךיז ייז ןלָאז

 עטשרע יד ןכָארבעגסיױא זיא'ס לייוו ,ןרָאװעג טשינרָאג זיא ןַאלּפ ןקיזָאד םענופי
 טריזיליבָאמ ,םיריוטקָאד יװ ,ןענייז תובשחמ-לעב ייס ,קַאשטרָאק ייס .המחלמ-טלעוו

 ,טנָארפ ןפיוא טקישעגקעװַא ןדייב ייז טָאה ןעמ ןוא ײמרַא רעד ןיא ןרָאװעג

 ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא טָאה קַאשטרָאק :לַאפ ןטייווצ ַא ןעגנערב לי ךיא

 -ייז וצ ןבירשעג רע טָאה העיסנ רעטשרע ןייז ךָאנ .לארשיד ץרא טכוװַאב לָאמ ייווצ

 :ץוביק ןקידלארשי-ץרא ןַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,דימלת םענעזעוועג ַא םענ

 "..שידיי ןייק טשינ טרָאד טדער ןעמ זַא ,דנַאל שידיי ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ;,

 -ַאב סקַאשטרָאק ר"ד ןכיירטשוצרעטנוא גונעג ,ךיא ןיימ ,ןענייז ןטקַאפ רָאּפ יד
 ,ןושל-שידיי וצ גנויצ

 ,טנערפעג םיא ךיא בָאה קַאשטרָאק ר"ד טימ ןסעומש עניימ ןופ םענייא תעב
 טָאה קַאשטרָאק .דנַאלשטייד ןופ ןעמַאטש עבָאב ןוא עדייז ןייז זַא תמא זיא סע יצ
 | :טכַאלעצ ךיז

 ןיימ ןיא תורצ גונעג טַאהעג ןיוש ךיא בָאה סעבָאב ןוא סעדייז עניימ בילוצ,
 םַאטש'כ ןוא ןדימשדלָאג ןייק ןופ טשינ ךיא םַאטש ,דימשדלָאג סייה ךיא םגה .ןבעל

 ַא ןיא ןיצידעמ רָאטקָאד ַא ןעוועג זיא עדייז ןיימ .ןדיי עשישטייד ןייק ןופ טשינ
 רעטושפ ַא ןעװעג זיא עדייזרעטלע ןיימ .עינרעבוג רענילבול ןיא לטעטש ןיילק

 רע טָאװ ןסײהעג .רעטצנעפ יד ןיא ןביוש ןלעטשניירַא טגעלפ סָאװ ,רעועלג

 קנעדעג ךיא ןעמעוו ,עדייז ןיימ טָאה ,ןרָאװעג ןריוכעג ןיב ךיא ןעוו .דימשדלָאג

 ךָאנ ןעמָאנ א ןגירקעג בָאה'כ זַא טגָאעג רימ טָאה עבָאב יד .טבעלעג ךָאנ ,םיוק
 "לע ןיימ ןגעוו ןלייצרעד ךס א רימ טגעלפ עבָאב יד .שרעה -- ןדייז-רעטלע ןיימ

 טָאה רע יװ ןעװעג זיא רע שטנעמ רעטוג ַא רַאפ סָאװ ,רעזעלג םעד ,ןדייז-רעט
 ןעמייה יד ןיא ןביוש ןלעטשנײרַא טגעלפ רע טפָא יװ ןוא ;טײלעמערָא ןפלָאהעג

 ןוָאל ןעמ ןָאק יו .ןלָאצַאב וצ םיא טלעג ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ןופ



 333 = יי | װָא ק רוט סַאנָאי

 עניילק טימ ךָאנ וצרעד, -- ןנָאז רע טגעלפ -- ,ןּביוש ןָא טייצרעטניוו ןשטנעמ

 ",?רעדניק

 "נייא ַארַאפ סָאװ, -- ,קַאשטרָאק רעטייוו טלייצרעד טָאה -- ,"קנעדעג ךיא

 ןיימ ןגעו ןעגנולייצרעד עלַא יד חומ ןשידניק ןיימ ףיוא טכַאמעג ןבָאה סע קורד

 ןַא יו ןעזעג םיא ךיא בָאה עיזַאטנַאפ ןיימ ןיא ,דימשדלָאג שרעה ,ןדייז-רעטלע

 לעװ ןסקַאװסיױא לעװ ךיא ןעוו זַא םעד ןגעוו טמולחעג בָאה ךיא ןוא ,שטנעמרעביא

 ןריורפעג ןלָאז רעדניק זַא וצרעד ןזָאלרעד טשינ ךיוא ןוא רעזעלג ַא ןרעוו ךיוא ךיא

 | | | ,"טלעק ןופ ןרעוו

 טשינ טָאה ,טַאקָאװדַא רעװעשרַאװ רענעעזעגנָא ,רעטנַאקַאב ַא ,רעטָאפ ןיימ,

 ןדייזרעטלע ןגעװ טלייצרעד רימ טָאה עבָאב ןיימ סָאװ תוישעמ יד טָאהעג ןרענ

 ןוא .רעזעלג ןטסָארּפ ַא ןופ טמַאטש החּפשמ ןייז זַא טמעשעג םינּפ ַא ךיז טָאה רע

 ַא וצ טיג זָאלג םורָאװ ,רעזעלג םעד ןדייז-רעטלע ןיימ טימ ץלָאטש ןעוועג ןיב ךיא

 טַאהעג העדב ךיא בָאה ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא .טכיל ןוא טײקמערַאװ ןשטנעמ

 עדייזרעטלע, נ"א ,דימשדלָאג שרעה ןדייז-רעטלע ןיימ ןגעוו ךוב ַא ןביירשוצנָא

 ןעמָאנ ןייז ךיא בָאה התפש-תעל .תורוד ריפ ןופ שטכישעג יד -- לקינייארוא ןוא

 ?"'תועיסנ יירד סלשרעה; :גנולייצרעד ןיימ ןיא טצונעגסיוא ןיוש

 וצ טיײקכַאװש ַא טַאהעג טָאה ,שטנעמ רעכעלגעמרַאפ ַא ןיילַא ,רעטָאפ ןיימ,,

 -טפַאשלעזעג-לַאיצָאס ענעעזעגנָא ןעמענרַאפ סָאװ ןשטנעמ וצ ןוא ןשטנעמ עכייר

 ןיימ .זיוה ןיא זדנוא וצ ןטעברַאפ רע טגעלפ עכלעזַא רָאנ ןוא ,סעיציזַאּפ עכעל

 :ףיױה םענופ רעדניק יד טימ ךיז ליּפש ךיא יו ןעז וצ טַאהעג טנייפ טָאה רעטָאפ

 ןוא סרעּפעלש טימ ןרבח ךיז טסלָאז וד; -- טגָאזעג רע טָאה --- 'טשינ טסַאּפ סש

 ,?ןליּפש וצ ךיז ייז טימ טרעוװרַאפ רימ טָאה רע ןוא .'םינצבק

 ןיא ןעוועג טשינ ןענייז ןרעטלע יד ןעוו ,םיכוט-םוי ןוא געט-קיטנוז יד ןיא

 ןייז ןופ ךעלדיימ ןוא ךעלגניי עמערָא יד ןעמענפיונוצ קַאשטרָאק טגעלפ ,בוטש

 -סיז טימ ןייז דבכמ ייז ןוא םייה ןייז ןיא ייז ןריפנײרַא ,ףייה ערעדנַא ןופ ןוא ףיוה

 ןבָאה ייז סָאװ ,ךעלהשעמ טלייצרעד יז רע טָאה ,ןרָאװעג רעטלע זיא רע ןעוו .גרַאוװ

 סע זיא ױזַא ןוא .ןענעכער ןוא ןענעייל טנרעלעג ייז ןוא ,ןרעה וצ טַאהעג ביל יױַא

 -מערָא רעד ןופ רעדניק יד טימ .ןרָאי ענייז ןופ ףוס ןזיב םיא ייב ןבילברַאפ ןיוש

 .ןבעל ןייז ןעוועג בירקמ ךיוא ייז רַאפ ןוא ,ןבעל ןייז ןדנוברַאפ רע טָאה טייק

 ןענופעג ךיז ןבָאה ,רעטָאפ סקַאשטרָאק ןכוזַאב ןגעלפ סָאװ טסעג יד ןשיווצ

 ןופ .קרעו ערעייז ןענעיײלרָאפ ןָאלַאס ןיא ןגעלפ ייז ,רעביירש עשיליוּפ עטמירַאב

 ערעייז טימ טרעטסײגַאב ךיז ןוא טרעהעגוצ םעד וצ ךיז קַאשטרָאק טָאה רעמיצ ןייז

 ךיוא רע טעוװ ןסקַאװרעטנוא טצװ רע ןעוו זַא טכַאמעגּפָא ךיז ייב טָאה רע .ןעגנופַאש

 טָאה רע .רעדיל ןביירש וצ ןביוהעגנָא רע טָאה טייהרעליטש .רעביירש ַא ןרעוו

 רעטָאפ ןייז .רעקידוועמעש ַא ןעוועג זיא רע לייוו ,ןזיוועג טשינ ןעמענייק רעבָא ייז

 -שירַאנ עכלעזַא טימ ןעמענרַאפ ךיז ףרַאד רע זַא ןטלַאהעג טשינ יוװ ייס ךָאד טָאה

 ףיוא יװ ייס וטסעוװ,, -- ןגָאז רע טגעלפ -- "םעד ןופ,, .סעיזעָאּפ ןביירש יו ןטייק

 ."ןענידרַאפ טשינ טיורב ןייק

 יד טימ טליּפשעג ךיז רעטייו רע טָאה ,ןעזעג טשינ טָאה רעטָאפ רעד ןעוו

 12 ןרָאװעג טלַא זיא רע ןעוו ןוא ,רעדיל ןבירשעג רעטייוו ,ףיוה םענופ רעדניק

 "ייצ רעשיליוּפ ,רעװעשרַאװ ,רעסיורג ַא ןופ רָאטקַאדער םוצ קעװַא רע זיא רָאי
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 יד ןטסעב םעד רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ דיל ןייז טנעיילעגרָאפ םיא ןוא ,גנוט

 ;ױזַא קינייו רעמ ,ןביוהעגנָא ךיז טָאה עמעָאּפ

 ..ןברַאטש וצ רימ ביולרעד ,ביולרעד ,ךַא;

 ..ןבעל וצ טשינ רימ ביולרעד ,ביולרעד .ךַא

 ".,רבק ןרעטצניפ ןיא ןרעדינוצּפָארַא רימ ביולרעד ,ךַא

 ןסירעגרעביא םיא ,רעטערַאמכרַאפ ַא ,רָאטקַאדער רעד טָאה "!ביולרעד ךיא'*
 יד ןסירעצ ןוא ןפָאלעגמײהַא רעטמעשרַאפ ַא זיא קַאשטרָאק רעוויטיסנעס רעד

 ןױש רע טעװ רעמ זַא ןבעגעג רדנ ַא ךיז טָאה רע .ךעלקיטשי-קיטש ףיוא עיזעָאּפ
 -ָעג רעבָא .טרָאװ ןטלַאהעג טָאה רע ןוא ,ןביירש טשינ ורעדיל ןייק ןבעל ןייז ןיא
 ןציקס ןוא ןעגנולייצרעד עצרוק רָאנ ,רעדיל ןייק טשינ .רעטייו רע טָאה ןבירש
 רָאטקַאדער ַא וצ עלעװָאנ עטשרע ןייז טכַארבעג םורַא טייצ ַא ןיא טָאה רע ןעוו

 -סיוא רעטלפייווצרַאפ ַא רע טָאה ,ןפרָאװעגּפָא ךיוא יז טָאה ןעמ ןוא גנוטייצ ַא ןופ
 ןרעוו לעוו'כ .רעביירש ןייק ןייז טשינ יוװ ייס לעוו ךיא .קיטכיוו טשינ, :ןפורעג

 | "!ףיצידעמ רָאטקָאד ַא

 רעכיב 27 ןבעגעגסױרַא טָאה רֶע .רעביירש ַא ןרָאװעג זיא קַאשטרָאק רעבָא

 ןציקס ,ןרושָארב ,סעלעװָאנ ,ןעגנולייצרעד ץוחַא ,ענעסקַאװרעד ןוא רעדניק רַאפ
 -עגסיוא 1899 רָאי ןיא זיא "ןיהווו, עמַארד עטשרע ןייז) ,סעמַארד עקינייא ןוא

 | ,(זײרּפ-יקסוערעדַאּפ ןטימ ןרָאװעג טנכייצ
 -רעד עטשרע ןייז ןענישרעד זיא סע ןעוו ןעוועג טלַא קַאשטרָאק זיא רָאי 4

 סָאװ רעטנוא טגערפעג םיא ןעמ טָאה ,טעברַא ןייז ןעמונעגנָא טָאה ןעמ ןעוו .גנולייצ

 רעד קנַאדעג ןפיוא ןעמוקעג םיא זיא ,טקורדעגּפָא ןייז לָאז יז ליוו רע ןעמָאנ ַארַאפ
 ,קַאשטרָאק שונַאי ,ןַאמָאר ַא סיקסװעשַארק ןופ דלעה ַא ןופ ןעמָאנ

 טשינ ןוא שַאנַאי ךימ טפור קַאשטרָאק יװ טקרעמַאב ךיא בָאה לָאמ רָאּפ ַא

 ךיא ?שַאנַאי ךימ ריא טפור ,רָאטקָאד ,סָאװ רַאפ :טגערפעג םיא בָאה ךיא .סַאנָאי
 ךיא .ןעמָאנ-גנילביל ןיימ זיא שַאנַאי לייוו :טגָאעג רימ רע טָאה .סַאנָאי ךָאד סייה

 רעד ןעוועג זיא רע .ןעמָאנןעּפ ןיימ רַאפ ןבילקעגסיוא רַאפרעד עקַאט םיא בָאה
 יירעקורד רעד ןיא .יקסוװעשַארק ,רעביירש ןטבילַאב ןיימ ןופ ןַאמָאר ַא ןופ דלעה
 רע טָאה קַאשטרָאק שַאנַאי, טָאטשנָא ןוא ,תועט ַא טַאהעג רעצעז רעד רעבָא טָאה

 ןבילברַאפ ןיוש סע זיא ױזַא ןוא *קַאשטרָאק שונַאי, טצעזעגסיוא
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 ,עצרוק ץנַאג ןייז ןבעל רעווש ַא רעייז טַאהעג טָאה קַאשטרָאק שונַאי ר"ד
 רענייז רעטָאפ רעד .טקידנעעג םיא רַאפ ירפ רעייז ךיז טָאה טייהדניק עזָאלגרָאז
 "סייג רַאפ טלַאטשנַא ןַא ןיא ןעוועג רע זיא לָאמ עכעלטע ,ןרָאװעג קנַארק טסנרע זיא
 -רָאק ףיוא טגיילעג טָאה סָאד .ןברָאטשעג ףוס-לכ-ףוס זיא רע ווו ,עקנַארק-קיט

 -ַאב השוריב רע ךיוא זיא רשפא .םתוח ןרעוװש ַא המשנ רעטרַאצ ,רעגנוי סקַאשט
 וצ טרעהעגפיוא טשינ רע טָאה -- !טײהקנַאוק רעכעלקערש רעד טימ טקיטסַאל
 ןייז ןבעל עצנַאג סָאד טגלָאפרַאפ עקַאט םיא טָאה קנַאדעג רעקיזָאד רעד .ןטכַארט
 ץלַא ןביוהעגנָא טָאה ןעמ .ןגעמרַאפ ןייז ןעגנולשרַאפ טָאה טייהקנַארק סרעטָאפ

 "עגנָא טָאה רעגנוה רעד זַא וצרעד ןעגנַאגרעד זיא סע .זיֹוה ןופ ןפױקרַאפוצסױרַא



 2 יי װָאק רוט סַאנָאי

 .סדימשדלָאג יד ןופ בוטש רעכייר רעקילָאמַא רעד ןיא ןקעמשוצניירא ןביוה

 םעט םעד טליפרעד ןיילַא טָאה (קַאשטרָאק שונַאי רעקידרעטעּפש רעד) קירנעה

 ןעמוקעגסיוא םיא זיא'ס ןכלעוו ןגעוו ,"רעגנוה | טרָאװ םענופ טײטַאב םעד ןוא

 .ןרעה וצ ליפ ױזַא

 ןיילק ןעוועג ןיב ךיא ןעוו, :ןבירשעג רעטעּפש קַאשטרָאק טָאה תונורכז ענייז ןיא

 עטשרע סָאד ךיא ןעק .םערָא ןרָאװעג ךיא ןיב רעטעּפש רעבָא ,ךייר ןעוועג ךיא ןיב

 ,טוג ןוא קידנעטשנָא ןלַאפ עדייב ןיא ןייז ןָאק ןעמ זַא סייוו'כ .ערעדנַא סָאד ןוא

 ."ךעלקילגמוא רעייז ןוא ךייר ןייז ךיוא רעבָא ןָאק ןעמ

 -רַאפ -הסנרּפ-טּפיוה רעד ןרָאװעג קירנעה זיא ,טלַא רָאי 12 עצנַאג ןייק טשינ

 עכַאװש עגנוי ענייז ףיוא ןלַאפעג זיא טסַאל ערעווש ַא .החּפשמ רעד ןופ רעגרָאז

 ןפיולוצמורא טרעהעגפױא טשינ רע טָאה טייצ רָאי טכָא ןופ ךשמ ןיא .סעציילּפ

 וצ -- ,ץעלָאס זיב סָאג עקסלָאװ רעד ןופ -- ,רערעדנַא רעד וצ טָאטש קע ןייא ןופ

 -וצ טזומעג רע טָאה ,ןפָאלש וצ טָאטשנָא ,טכענ יד ןיא .טעיצקעל ןבעג וצ ןוא ןכוז

 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא רע זיא ימ רערעווש טימ .סעכַאגפיוא ענעגייא ענייז ןטיירג

 .טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ םעד טקידנעעג טָאה רע ווו ,טעטיסרעווינוא רעװעשרַאוו

 .לַאפ רעקידנעגלָאפ רעד ןגָאז תודע ןָאק ןעגנַאגעגוצ טכייל טשינ םיא זיא סע זַא

 ןטימ קידּנזייװנָא ןקַאשטרָאק וצ טגָאזעג לָאמ ַא טָאה ןרָאסעּפָארּפ יד ןופ רענייא

 ןייז לָאמ ַא טעװ ריא יצ ןסקַאװסיױוא רָאה לָאז ָאד ,, :עינָאלד רעד ףיוא רעגניפ

 *...רעטקָאד ַא
 ,רעטקָאד רעקידנעצנעלג ַא -- ,רעטקָאד ַא ןרָאװעג ךָאד רעבָא זיא קַאשטרָאק

 ןיצידעמ ןקידנערַאפ ןכָאנ .רעביירש רעקידנעצנלעג ַא ןרָאװעג זיא רע יװ טקנוּפ
 -ַאּפ ,ןילרעב ןופ סעקינילק-רעדניק ןיא ןסיוו ןייז טצנַאגרעד רע טָאה ,עשרַאװ ןיא

 רעד םיא טָאה ךָאנרעד .טרעגנוהעגוצ לסיב שּפיה ַא רע טָאה ייברעד .ןָאדנָאל ןוא זיר
 טָאה רע .עיסערּפיד רעקרַאטש ַא וצ טריפרעד רעטומ רעטבילעג-סייה ןייז ןופ טיוט
 טקעטשעגנָא יז טָאה רע םערָאװ ,טיוט סרעטומ ןייז ןיא ןקידלוש ןרַאפ ןטלַאהעג ךיז
 טָאה רע וו לָאטיּפש ןשימעדיּפע םענופ טכַארבעגמײהַא טָאה רע סָאװ ,סופיט טימ
 -עברַאפ רעד ףיוא גנונעפָאה עטשיוטנַא יד ,רעדיוו ,ךָאנרעד .טעברַאעג טלָאמעד

 סָאד ,םזיטימעסיטנַא רעקידנסקַאװ רעד ,ןעגנויצַאב עשידיי-שיליופ יד ןופ גנורעס
 .ןפָארטעג קרַאטש םיא טָאה ץלַא סָאד --- ,סעלעטש-הכולמ יד ןופ םיא ןקיטײזַאב

 רעטרַאצ ןוא רעקידנליפנייפ רעקיזָאד רעד יֹוזַא יו ןפיירגַאב וצ רעשווש זיא סע
 טשינ ךיז ןבעל םענופ ןגָארקעג טָאה רע סָאװ ּפעלק עלַא יד ךָאנ טָאה שטנעמ
 דנַאר םייב ןוא .ןבעל ןופ טנורגּפָא םוצ ּפָארַא טשינ זיא ןוא שיכיסּפ ןכָארבעגניײא

 ענייז ןופ תורישע יד םינּפ ַא .ןענַאטשעג טנעָאנ רעייז ןיוש ךָאד רע זיא טנורגּפָא ןופ
 .טיהרַאפ םעד ןופ םיא ןבָאה ןלַאװק עקיטסיײג
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 -עגקירוצ קַאשטרָאק זיא (1926 ןיא) לארשי-ץרא ןייק העיסנ רעטייווצ ןייז ןופ

 ןופ טרעטסײגַאב ןעוועג זיא רע .ןצעזַאב וצ טרָאד ךיז סולשַאב ןטסעפ ןטימ ןעמוק

 רעקיטרָאד רעד ןופ טעברַא רעשירענָאיּפ רעד ןופ ,םיצוביק יד ןיא ןבעל ןשיצולח

 םענייא ןיא עקַאט ןוא .ןענופעג טרָאד טָאה רע סָאװ םזילַאעדיא םעד ןופ ןוא טנגוי

 ןייגוצנָא רעטייוו טרָאד ידכ ,ןצעזַאב וצ ךיז טַאהעג העדב רע טָאה םיצוביק יד ןופ

 ייב זיא ןרָאפ וצ ןיהַא גנַארד רעד .סעעדיא עשירעיצרעד-שיגָאגַאדעּפ ענייז טימ



 536 } יי חָאק רוט סַָאנָאי

 רעד ןיא ןביילג וצ טרעהעגפיוא טָאה רע םערָאװ ,גָאט וצ גָאט ןופ ןגיטשעג םיא
 "רָאק רעטרילימיסַא קרַאטש ױזַא לָאמַא רעד ,ןלױּפ ןיא ןבעל שידיי ַא ןופ טפנוקוצ

 וצ ןוא ,ײטרַאּפ רעשיטילָאּפ םוש ןייק וצ טרעהעג טשינ לָאמנייק טָאה סָאװ ,קַאשט

 -ץרא ןיא רָאנ זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ,טשינ יאדווא -- רעשיטסינויצ רעד
 ,טפנוקוצ ַא ךיז רַאפ דניק שידיי ַא טָאה לארשי

 הנותח טשינ לָאמ ןייק טָאה רע סָאװ רַאפ טגערפעג ןקַאשטרַאק טָאה ןעמ ןעוו

 טלָאװ,, :טרעפטנעעג רע טָאה ,םייה עגעגייא ןַא טלעטשעגפיוא טשינ ךיז ןוא טַאהעג
 רעמ סָאװ ,רעדניק ןוא ?טציא בָאה ךיא יו רעדניק ליפ ױזַא ןבָאה טנָאקעג ןעד ךיא
 .""ףעביל עטסערג ןיימ זיא סָאד ,ןבָאה וצ טרעגַאב דימת ךיא בָאה ,רעדניק

 -לע ןיא .סעביל עכעלטע טריפעג ןבעל ןיימ ןיא ךיא 'בָאה,, --- "תמאה ןעמל ;

 רעדנַא ןַא לָאמ סעדעי טַאהעג ביל קרַאטש ךיא בָאה רָאי 14 ןוא 7 ןשיווצ רעט

 וליפא ,רעגנעל לָאמ לייט ,טייצ ךָאװ ַא טבילעג ךיז ךיא בָאה רענייא ןיא .לדייז

 ,בייוו ַא רַאפ עטייווצ יד ,רעטסעווש ַא רַאפ ןבָאה טלָאװעג ךיא בָאה ענייא .שדוח ַא
 -עג ךיז ןבָאה עניימ סעביל ליפ יד ןעוו ...רעטסעווש סבייוו ןיימ רַאפ עטירד .יד

 טלעװ עצנַאג יד .ןענעייל :טפַאשנדײל רעדנַא ןַא ןיא ןלַאפעגנײרַא ךיא ןיב ,טקידנע

 .קע רימ רַאפ טָאה ךוב סָאד רָאנ ,ןגיוא עניימ רַאפ ןופ ןדנווושרַאפ טלָאמעד זיא
 ."טריטסיס

 ,דניק סָאד :טפַאשנדיײל עטסקרַאטש ןוא עטצעל ןייז ןעמוקעג זיא ךָאנרעד

 1961 קרָאי ןינ ,שידיי :ךַאנַאמלַא ופ
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 : וחַאקרוט-גרעבדורג קחצי

 : י ,,,י"סס .,,""סס .,,י"סס ,,,יסס .,,יסס .,,י9ס .,יסס .,ייסס .,,יסס .,,0ס .,,"סס .,,"סס .,,י"פ

 לָאר-ןיורק ריא ןוא ַאקסנימאק לחר רתסא
 ןץצ- 2

 -םהרבא ןטלַאהרַאפ ןָאזעניד טָאה --- ,יקטנימַאק עינַאּפ ,ןצרּפ ןופ ךייא סורג

 רע יוװ ,טעז .ענַאּפָאקַאז ןופ ווירב ַא םיא ןופ ןעמוקַאּב סָאװרָאנ ּבָאה'כ---.ןקחצי א
 עשילביב ןגעװ לכיב ַא ןענופעג סעּפע טרָאד טָאה רע :ךייא ןָא טקנעדעג

 ךייא רע טָאר .ןעזעגסיוא ןבָאה רעדיילק יד יװ ,גנוביײרשַאב רעיונעג ַא טימ רעדיילק

 .רעטַאעט ןרַאפ ןעמוק ץונוצ ךייא ןָאק סע זַא ,טביירש רע ,ןפַאשוצנייא סָאד ךיז
 ַא רעביא ןעמענ רימ .ןעמוק ץונוצ עקַאט רשפא סע טעװ טציא .קנַאד ַא --

 .רעטַאעט יינ
 ?רימ יד סע ןענייז רעוו ןוא ?רעטַאעט ןכלעוו --
 רימ ןבָאה ףתוש סלַא .ןענַאמסייװ ןוא ןלעּפַאר טימ טקינייארַאפ ךיז בָאה'כ --

 -ילע, סָאד ,לרעטַאעט ןייש ַא ןעגנודעג ןוא גרעבלּפע רעה רעקורד םעד ןעמונעגוצ

 ןַא זיא "םועזילע .ענלעימכ ףיוא עדוב יד ןיוש גונעג .סַאג עװָארַאק ףיוא "םועז
 שירַארעטיל ןייר א ןריזינַאגרָא וצ ןסָאלשַאב ןבָאה רימ ןוא לרעטַאעט םיטניא

 .רעטַאעט
 ??רעטַאעט שירַארעטיל,, ַא טסייה סָאװ --
 ייב גרוברעטעּפ ןיא יווװ ױזַא ,ןסעיּפ עשירַארעטיל ןליּפש ןלעו רימ ,ונ --

 טרישזַאגנַא זדנוא ייב טרעוו ןײטשנרָא ,ןליּפש טוג .,.ַאיַאקסנישטלָאקידַאװָאסַארקעינ

 .רעסישזער רעקידנעטש סלַא

 ?קעװַא טייג רעלדַא ןוא --

 טכוז רע .טפעשעג ןייק טשינ רעטַאעט שירַארעטיל ןייר ַא זיא םיא רַאפ --

 עצנַאג יד טביילב םיא ץוחַא רעבָא .שזדָאל ןייק רע טרָאפ .ןענידרַאפ וצ ליפ וצ

 ,תוחוכ עטריטנַאלַאט ,עשירפ וצ ךָאנ ןרישזַאגנַא רימ ןוא עּפורט

 ?ַאקסנימַאק םַאדַאמ יד ןעיירפרעד זדנוא טעװ סָאװ טימ ןוא --
 עלערימ,, ןליּפש וצ טציא ךיז טיירג יז :זדנוא ןשיווצ ןביילב ךָאנ סע לָאז --

 ."תרפא

 רענייא ,1906 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןריובעג --- ווָאקרוט-גרעבדורג רעב-קחצי

 -ַאנרושז ,רעליּפשיוש .סרעביירש ןוא ןרָאיטקַא -- "ווָאקרוט רעדירב ריפ, יד ןופ
 .קיטשרעטַאעט עכעלטע ןופ רבחמ ,רעטאעט ןששידיי ןגעוו רעכיב ןופ רבחמ ,טסיל

 טלַאטשעג עטסערג יד ןעוועג זיא (1925-1870) ַאקסנימַאק לחר רתסא .רעצעזרעביא
 -נוהרָאי לטרעפ ַא רעכעה ןופ ףיולרַאפ ןיא עשרַאוװ ןיא רעטַאעט ןשידיי שימַאניד ןופ
 -עג לָאמ עטשרע סָאד יז טָאה יז ןוא--"תרפא עלערימ , -- לָאר -ןיורק ריא ;טרעד
 .סעצרפ ךָאנ עטסערג-טייווצ יד---היוול סלחר רתסא 1906 רָאי ןיא עשרַאוו ןיא טליּפש
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 ןזייװַאב זדנוא טעװ יז זַא ,רעכיז ןיב ךיא .טנַאסערעטניא ןייז טעװ טָאד ,ָא --
 ,,,דלודעגמוא טימ ןטרַאװ רימ ,ונ ...לָאר רעד ןיא סעיינ סעּפע

 דלודעגמוא טימ עקַאט ןבָאה ןטָאירטַאּפ-רעטַאעט רעװעשרַאװ ענעריווושעג יד
 עסייה ןעמוקעגרָאפ ןענייז ערעימערּפ רעד רַאפ גנַאל .עיצַאסנעס רעד ףיוא טרַאװעג
 ,םידיסח ךס ַא טַאהעג טָאה ,גנילירט יד ,"תרפא עלערימ,, עקיטציא זיב יד ,םיחוכיוו

 ;ןזיוועגפיוא רָאלק ןבָאה סָאװ

 רעד טשינ ךָאד טָאה יז ?עלערימ ןופ לָאר רעד וצ ַאקסנימַאק יד טמוק יו --
 ןָאק ןיקסנימַאק יד !טײקצלָאטש ריא ,גנוטלַאה עשיפערג ריא ,ןָאט ןכיוה סגנילירט

 יו טעטסעיַאמ ַאזַא טשינ רעבָא ,תומשנ ענעכָארבעצ ,תומותי עכעלקילגמוא ןליּפש

 ...תרפא עלערימ

 טרָאפ ךָאד זיא'ס ,ןרעפטנע וֵצ סָאװ קיגייו טַאהעג ןבָאה םידיסח סלחר-רתסא
 יװ .עניב רעד ףיוא טייקנגױצעגנָא ,עזָאּפ ,עּפמָאּפ טנייפ טָאה ַאקטנימַאק יד :תמא

 יו ,ןבילבעג רעמ טשינ ייז זיא ?םעלַא םעד ןָא תרפא עלשרימ ןליּפש ןעמ ןָאק יוזַא

 ;ךיז ןקידייטרַאפ וצ

 טוָאלרַאפ ,.יטנילירט לד יו , ,עלערימ אזַא ןליּפש ןיקטנימַאק יד ןיוש ןייג טָא --- -

 ..עלערימ ןיא סעיינ סעּפע ןענופעג םתסה ןמ ןיוש טָאה יז ,ריא ףיוא ךייא

 רעבָא ,עיינ סָאד ןענופעג טשינ ךָאנ טָאה יז ,ןפָארטעג עקַאט ייז ןבָאה זייוולייט
 רעד ןופ ראילפמעזקע ןרעביא ןסעזעג גָאט ןדעי יז זיא גנַאלנהעש .טכוזעג סע טָאה יז

 סָאװ ,ןפרָאװעגּפָא רעטסיירד ץלַא טָאה יז .הרוש רעדעי ןיא ךיז טפיטרַאפ ןוא עסעיּפ

 יז .ןענידרָאג ןופ ןלעטש עצנַאג ןכָארטשעגסױא ,קירעביא רַאפ ןטלַאהעג טָאה יז

 :עלערימ ןיא ןעזעג טָאה יז סָאװ ,ןשטנעמ םעד רַאפ גנורעפטנערַאפ ַא טכוזעג טָאה

 -ןָא יד ןופ טליישעגסיוא יז טָאה טָארט ךָאנ טָארט .עמַאמ יד רָאנ ,ןיפערג יד טשינ
 ןופ טײקידוװעדערַאב רענעסָאגעצ רעד ןופ ,ןצַאז ןוא סענעצס עקירעביא ,עטפיוהעג
 יררפ רעגולק ,רעטסעפ רעד ןופ טלַאטשעג עטמולחעגסיוא ריא -- טסקעט סנידרָאג
 | .ןעמַאמ רעקיצרַאה ןוא

 זַא ,ןסעגרַאפ ױזַא לחר-רתסא ךיז טָאה ,ןעלערימ ריא וצ ןכירטש יד קידנכוז

 -עג טכַאמעג זיא סָאװ ,למוט רעסיורג רעד טקרעמַאבמוא ייברַאפ ריא רַאפ זיא סע
 .?עּפורט רעשירַארעטיל, רעד טימ רעטַאעט םעייג ןופ גנונעפערעד רעד םורַא ןרָאװ

 -ףתסא ןוא ןלעּפאר רַאפ לָאריטירטפיוא יד ןעוועג זיא "דימש רעד לקנַאי , סיקטניפ

 יד ןעמונרַאפ .ןבעגעגּפָא קרַאטש טשינ ערַאמַאט ןופ לָאר רעד טימ ךיז טָאה לחר

 רַאפ ,ןָאלבַאש ַא ןדנעוווצנָא טניימעג ןערַאמַאט רַאפ יז טָאה ,עלערימ טימ םישוח

 ,ךיומ עשיפרָאד ,עטנוזעג עבלעז יד .עיסַאכ עטבילַאב ריא ןעמונעג טָאה יז ןּכלעװ

 -טנַא רעמ ןוא רעטקַארַאכ ןיא ערעטסעפ ַא ,הביבס ריא ןופ ןסירעגקעװַא טשינ רָאנ
 ךיוא ןענופעג ךעלסיבוצ רעבָא יז טָאה ,ןָאלבַאש ןגעוו קידנטּכַארט ױזַא :ענעסָאלש

 -רַאפ טשינ ,ןעמוקעג ריא וצ ןענייז סָאװ ,רענעט עיינ ,ןכירטש עיינ לָאר רעד רַאפ
 ריא רַאפ ןעוועג עקַאט זיא .גנולדנַאה רעד ןופ ןסקַאװעגסױוא ןיילַא ,טײהרעטכַארט
 טסקַאװ ערַאמַאט ריא זַא ,ןעגנוניימ טרעהרעד טָאה יז ןעוו גנושַאררעביא עסיורג ַא
 םעיינ ַא סריא ןיא טלדנַאװרַאפ יז טָאה טירטפיוא סלעּפַאר זַא ,ןעלקנַאי רעביא
 :ףמוירט

 רָאנ ךָאד בָאה'כ ...לעּפתנ ױזַא סע טרעוװ ןעמ סָאוװ טימ טשינרָאג ליטשרַאפ'כ ---
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 ףיוא טרעפטנעעג קיטכירפיוא יז טָאה -- ,לָאר עכעלטנייוועג ַא טליּפשעגּפָא ךעלרע
 ,סעיצַאלוטַארג ןוא ןעגנוסירגַאב יד

 ליפ ןבָאה -- .ַאקסנימַאק םַאדַאמ ,טייקסיורג רעיא עקַאט טגיל םעד ןיא --

 ,טרעפטנעעג ריא
 "עג .ךיז ןגעו טרעהעג טפָא רעייז סנטצעל יז טָאה טרָאװ סָאד !טייקסיורג --

 ףשטנעמ-סטעברַא עשידיי עטשּפ ןופ סע טרעהעג ;ץרּפ יװ ןשטנעמ ןופ סע טרעה

 ,יורטוצ ןוא עביל רעייז טימ ןקנַאשַאב יז ןבָאה סָאװ
 -רעייפ ַא רַאפ רעדיו טציא טייטש יז .ןשיוטנַא טשינ יז רָאט יורטוצ םעד

 ."תרפא עלערימ,, :עבָארּפ
 ןפרַאװּפָא ,לָאר יד ןליּפש רעכעלשטנעמ סָאװ ,רעטושּפ סָאװ :ָאד זיא געוו ןייא

 .סָאטַאּפ םענעוָאלבעגפױא ןוא ץנַאלג ןכעלרעטיוא ןדעי ,ןצנוק ןוא סעזָאּפ עלַא

 ןכלעוו טימ ,עיינ סָאד ןייז טעו סָאד -- גנובעלרעביא ןוא ןליפעג עכעלרע ,המשנ
 8 8 5 .ןזײװַאב ךיז טעװ עלערימ ריא

 -קעװַא רעסעב טשינ ןעד זיא'ס !עטליּפשעג עלַא ךָאד ןענייז רימ !שטייט'ס --

 ,טכָאקעג ןרָאיטקַא ךיז ןבָאה -- ?עסעיּפ רעיינ ַא ןופ ןבָארּפ ףיוא טייצ יד ןבעגוצ

 עלערימ,, ןופ ןבָארּפ עלַאמרָאנ ןָא ךיז ןבייה סע זַא ,ןרָאװעג ריווועג ןענייז יז ןעוו

 ."תרפא

 .טרעפטנעעג קיור לחר-רתסא טָאה -- ,עסעיּפ עיינ ַא זיא "עלערימ,, --
 | ןעלסקַא יד טימ ןגיוצעג ןבָאה ןרָאיטקַא

 ..סענָאדַאמירּפ עלַא יװ ,ןדער וצ ןביוהעגנָא טָאה עמַאמ יד --

 רעד רעכלעוו טימ ,טייקירעגיינ יד טקריוועג ייז ףיוא ךיוא טָאה ןגעווטסעדנופ

 לחר-רתסא ןכלעוו טימ ,רעטיצ רעד ןוא עלערימ רעיינ רעד ףיוא טרַאװעג טָאה םלוע

 .םעד רעביא טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא
 ןָאט םעיינ ַא ןפרָאװעגנָא לחר-רתסא טָאה ןבָארּפ עטשרע יד ףיוא דלַאב
 טגעז ריא זַא ,טסעגרַאֿפ !ךייא טעב ךיא ,ןַאמסייוו ,ערעייט ,ענילָאמרעי ---

 ןצנַאגניא קעװַא טפרַאװ .עניב רעד ףיוא ןשטנעמ עקידעבעל זיולב טייז .רעקימָאק

 ,גלָאפרעד רעקינייוו טשינ ןּבָאה טעװ ריא ...סעקלעשזָאק ןוא ךעלצנוק עטלַא יז

 -רַאפ דלַאב טָאה ןַאמסייװ .ןרזחרעביא ףרַאדַאב טשינ סע יז טָאה לָאמ ךסָא

 ןרישוטער וצ טניוװעג ןעוועג ןיוש זיא רע ,ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו ןענַאטש

 ךיוא טָאה רע ןוא ןעלחר-רתסא טימ ןליּפש ןרָאי ליפ ױזַא ךרוד ןברַאפ עלערג וצ יד

 -עג טציא זיב זיא ןעמ עכלעוו ,סענעצס .שזרַאש וצ גנוגיינ סענילַאמרעי טמיוצעג

 ןענייז ןבָארּפ יד ןופ גנַאג ןיא ,ןרָאװעג טקיטײזַאב ןענייז ,ןכַאמ וצ ןעוועג טניווו

 םעד ןופ ןסקַאװעגסױרַא ךעלריטַאנ ןענייז סָאװ ,סענעצס עיינ ןרָאװעג ןריוטעג

 ,גנולדנאה ןוא ןָאט םענײמעגלַא

 ,תרשמ ַא דיי ַא זיא ןומלש ...רעטושּפ !ףייטש ױזַא טשינ ,רעקניביל ,ָאריּפַאש ---

 טשינ ףרַאד ןעמ .רעכייוו לסיבַא ,ױדנַאל ריא ןוא ...ןיפערג ַא ייב םָאנָאקע ןייק טשינ

 ןוא רעטבילַאב ַא זיא עלעסָאי זַא ,טקנעדעג ,רעמערַאװ ןוא ..ןליּפש ליפ ױזַא

 .ןוז רעקידנביל

 ןעמונעגפיוא ייז טָאה סע רעװ ,ןעגנוקרעמַאב יד טרעהעגסיוא טָאה רעדעי
 -ימ,, זַא ןזיװַאב ןבָאה טעברַא געט עטשרע יד ןיוש רעבָא .רעטעּפש רעוו ,רעירפ

 .עסעיּפ עיינ ַא עקַאט טרעװו "תרפא עלער
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 -רעטרע .טליּפשעג טשינ ךָאנ ןבָארּפ עטשרע יד ףיוא טָאה ןיילַא לחר-רתסא
 טימ ןוא ןָאט ַאזַא ןיא עטנָאזעג ,ןזַארפ רָאּפ א טּפַאכעגסױרַא רָאנ ךיז יז טָאה זייוו
 ,טלַאטשעג רעד ןופ גנוסַאפפיוא ריא טריזירעטקַארַאכ טָאה עכלעוו ,גנוגעװַאב ַאזַא

 ,עמַאמ עשידיי עטושפ א ךָאד טדער ױוַא ?תרפא עלערימ ןדער טעוװ ױזַא ---
 ,ןזיירק-רעטַאעט יד ןיא ןעקשוש וצ ןביוהעגנָא ךיז ןעמ טָאה --

 רעייז ןיא לֵאמ עטשרע'ס .עטלמוטעצ טיירדעגמורַא ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא יד

 ייז סָאװ סָאד ןסעגרַאפ רָאנ ,ןלָאר יד ןענרעל טשינ טפרַאדַאּב יז ןבָאה קיטקַארּפ

 עצנַאג ,רעקיטש עצנַאג ןפרָאוװצסױרַא טגנַאלרַאפ טָאה לחר"רתסא .טנעקעג ןבָאה

 סָאװ ,סעקילפער ןבעגעג ןוא רעקיטש עצנַאג טרעּפיהעגרעביא טָאה יז ווװ ,סענעצס
 עריא ןיא ןָאטעג טײקנסָאלשטנַא רעצנַאג רעד טימ סע יז טָאה ,עניב רעד ףיוא
 סָאװ ,סעקילּפער ןבעגעג ןוא רעקיטש עצנַאג טרעפיהעגרעביא טָאה יז ווו ,סענעצס
 ;עוורענ ןרָאװעג ןענייז ןרָאיטקַא יד .רעטייוו ןייג וצ ןרָאיטקַא יד ןעגנוווצעג ןבָאה

 גיט ךיא זַא ..לָאר יד ןסעגרַאפ בָאה ךיא זַא ,ןגָאז ךָאד טעװ םלוע רעד --
 ..לָאר רעד ןיא טשינ

 ךייא רַאפ ..עקידלוש יד ןייז ךיא לעװ ,ןגיוט טשינ סעּפע טעװ סע ביוא --
 ,תונעט עלַא ףיוא טרעטטנעעג לחר-רתסא טָאה -- ...םלוע ןרַאפ ןוא

 טנעלפ רעכלעוו ,קחצי-םחרבא ןקיורמואב וצ ןביוהעגנָא וליפא ןיוש ךיז טָאה סע
 ןטנעמירעּפסקע עשינעצס סיורפ ןייז וצ יורטוצ ןְכָאה ךעלטנייוועג

 ןטלַאה רימ וו ,ןסיוו טשינ רימ ןלעװ טשינ זַא ,ןָאט ןיא שטָאכ ריכבורּפ --

 ,.טלעו רעד ןיא

 ןופ רָאנ ..רעכיז טשינ םיא טימ ןיילַא ןיב'כ ,ןָאט ןיא טשינ ריבורּפ'כ -- |
 | ,ןריבורּפ ךיא לעװ ןָא ןגרָאמ

 ,ץלַא טריקרַאמ לחר-רתסא זַא ,טניימעג הליחתכל ןרָאיטקַא יד ןבָאה סנגרָאמוצ
 לסיבַא רָאנ זייוורעטרע ,רענעט עטושּפ ,ןעגנוגעווַאב עטושּפ .טשינ ךָאנ טליּפש יז

 ,רעטרעוו עריא ןופ גנוילגנָא עכילרעניא יד רעבָא .ןָאט םעד ןביוהעג רעקרַאטש
 -ךימ ןוא רעייפ טעמוא ,לכיימש רעד ,םינּפ ןופ קורדסיוא רעד ,ןעגנוגעוַאב ,טירט

 עכלעוו ,ןָאט ןיא טייקטרעטלערַאפ יד ;ןגיוא עריא ןיא ןטיבעג ךיז ןבָאה סָאװ ,טייק
 עקַאט טליּפש ױזַא זַא ,טכַאמעג רָאלק טָאה סָאד --- טקַא וצ טקַא ןופ טליפעג ךיז טָאה

 לקינייא ריא טימ ענעצס יד טקַא ןטצעל ןיא טָאה יז ןעוו ןוא .תרפא עלערימ לחר-רתסא

 רָאנ ,םייה רעד ןיא ןעלעדיא טימ טדערעג טלָאוװ יז יו ,ױזַא טליּפשעגּפָא עלהמלש

 "רעכיזמוא ןַא טָאה ,ןבעל ןעגנַאגרַאֿפ רָאי קילדנעצ רָאּפ ַא טליפעג ךיז טָאה ןָאט ןיא
 ;ןרָאיטקַא עלַא טשרעהַאב טייק

 ַא ןייז טעווס רעדָא ;ןגָאזוצסיוארָאפ רעווש זיא'ס ...ןעז ןלעװו רימ ?סייוו'כ ---
 ..לַאפכרוד רעסיורג ַא רעדָא ,ףמוירט רעסיורג

 י+ 8 +

 רעטַאעט סָאד טליפעגנָא טָאה סָאװ םלוע םייב גנונַאּפש יד ןעוועג זיא סיורג
 "ריופ רעד ןעגנַאגעגפיוא זיא'ס ןעוו ,רעטרעוו עטשרע יד ןיוש .ערעימערּפ רעד תעב
 זיב יד יוװ ,גנולעטשרָאפ ערעדנַא ןַא ןייז טעוװ סע זַא ,טגָאזעג תודע ןבָאה ,גנַאה
 "חנח טימ עישטמוחנ ןעוו לָאז ןיא ןרָאװעג זיא שינעקשוש ַא .סעלערימ עקיטציא
 -רעטַאעט יד עכלעוו ,סעקלעשזָאק עכעלטנייוועג יד טכַאמעג טשינ ןבָאה ןהרובד
 ןרָאװעג טכַאמעגכָאנ ןענייז ייז לייוו ,קינייוװנסיוא ןופ טנעקעג ןיוש ןבָאה רעייג
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 רעבָא ,ןלָאר עשימָאק ייווצ יד עשרַאװ ןיא טליּפשעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא עלַא ךיוד
 / ?ןייז שרעדנַא יז טעוװ סָאװ טימ ,ןעלערימ ףיוא ץלַא ןעמ טָאה טרַאװעג

 ,סױרַא טמוק יז ,שוט םעד טליּפש רעטסעקרָא רעד

 ?עלערימ סָאד זיא --

 ןסָאגעצ זיא לכיימש רעשימייה ,רעמערַאװ ַא .טײקצלָאטש עשיפערג יד ָאטשינ
 יװ ,קורדנייא ןַא ןוא םיטש ריא ןיא רעטיצ ַא ךיז טליפ בױהנָא ןופ ,םינּפ ריא ףיוא
 טלעפרַאפ ריא טלָאװ סע יוו ,ךיז טליפ סע .ןגיובעגרעטנוא ךיז ריא ןטלָאװ סיפ יד

 טייג ,שרעדנַא טדער יז :ךעלטייד טעז ןעמ ןוא ךיז יז טשרעהַאב דלַאב רעבָא .םעטָא

 ץנַאלג ריא טימ טשינ טדנעלברַאפ יז ,גנילירט יד יװ ,שרעדנַא טקוק ,שרעדנַא
 ןיא טיײקמערַאװ ַא ריא ןופ ךיז טיצ סעּפע רעבָא ,טירטפיוא ןטשרע םייב דלַאב
 | | ,ןיירַא לַאז

 ןַא ,רעטרעוו יד טציא ןבָאה קורדסיוא רעדנַא ןַא .רענעט עטּפמעדעג ,עליטש

 ייי!ןגיוא יד ןוא ,ונ .ייז ןעמוקַאב טיײידַאב רעדנַא

 ,לַאז ןיא ןשטּפעש ליטש ַא ךיז טרעה -- שלַא ןגָאז ןגיוא יד יו ,קוק ,קוק --
 ,גנולעטשרָאפ עיינ ַא ,עלערימ עיינ ַא

 טימ זיולב טשינ רעבָא ,ןסירעגטימ ,ןגיוצעגניײרַא ךעלסיבוצ טרעוװ םלוע רעד
 -טנַא ךיז טָאטשנָא .םעיינ םעד ןופ טייקידתמא יד םיא וצ טדער סע .טייקיינ רעד
 ,גנוגעװַאב רעדעי ךָאנ טנַאּפשעג טקוק ןעמ .ןעמענוצרעביא ןָא ךיז ןעמ טבייה ,ןקיצ
 ;םינּפ ןופ קורדסיוא ןדעי ךָאנ

 ..ןדלַאה םוצ זיב ןעגנַאגרעד זיא רעסַאװ סָאד ..שפנ דע םימ ואב יכ --

 -ומש טרעטסילפעג ַא ןיא טלדנַאורַאפ ךיז טָאה םיליהת ןופ ןעגניז עליטש סָאד

 -צרַאה ןכעלטנייוועג םעד טָאטשנָא .טלעוו רעד טימ ,ןיילַא ךיז טימ ןעלערימ ןופ סע

 טרעהעג ךיז טָאה ,ןרעוו טקידנערַאפ טגעלפ ענעצס יד ןכלעוו טימ ,ןייוועג ןקידנסייר

 "לו ַא יו ,ןטייו רעד ןופ יירשעג-ייו א יװ ,ןעגנולקעג טָאה סָאװ ,ּפילכ ַא םיוק

 טָאה עילַאװכ עשימרוטש ַא יװ .ץרַאה ןכעלשטנעמ ןופ שינעפיט רעד ןופ יירשעג

 רעטרעדנוה ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןעגנורדעגניירַא ,לַאז ןרעניא ןָאטעג ץיילפ ַא סע

 ...ץרָאה ןופ ןּפַאלק עבלעז סָאד ,ּפילכ ןליטש ןבלעז םעד ייז ייב ןפורעגסױרַא ,רעצרעה

 !םיקמעממ טסייה סָאד טָא --

 ןתעב עיִאפ ןיא טרעהעג ןעמ טָאה -- ;!לאינעג !סיורג !ןעלכײלגרַאטמוא ---

 | | | ,טקַארטנַא
 ,ןריולרַאפ ןעגנַאגעגמורַא ןענייז גנילירט רעד ןופ םידיסח יד

 ...ןביילגרַאפ טשיגרָאג סע ףרַאד ןעמ ...שרעדנַא סעּפע רָאג ךָאד זיא סָאד ---

 | ..ךַאז עייג ַא רָאג זיא'ס זַא
 ;קָאטשניב ַא ןיא יװ ,טעפוב ןיא טשמושזעג טָאה'ס

 | !עמַאמ עשידיי עתמא ןַא --

 עקיטפעה ןעגנַאגעג ךיוא זיא ץנעגילעטניא ןוא רעביירש ןופ לזיירק םעד ןיא

 : .עיסוקסיד

 !ריּפססקעש זיא סָאד ףידרָאג טשינ זיא סָאד --

 טנַאלַאט רעשיטנַאגיג ַא ףירעלטסניק עסיורג ַא --
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 עסיורג טוָאלעג ,בָארעדרַאג סלחר-רתסא ןיא ןענַאטשעג זיא קחצי-םהרבא

 ;ךיז טציירעג ןוא סָאריּפַאּפ ןופ ךיור ןליונק
 ,..ריד רַאפ לָאר ןייק טשינ זיא עלערימ ...ןגלָאפ טלָאװעג טשינ ךימ טסָאה ,ונ ---

 :טמעטעעגנּפָא ףיט ,םינּפ סָאד טשיוװועגסיוא עדימ ַא ךיז טָאה לחר"רתסא
 ..לָאר עטסעב ןיימ רשפא ...לָאר ןיימ זיא עלערימ יד ,ָאי --

 לָא ר עט צעל יד

 קב 2

 ןבעל-רעטַאעט עשידיי ןיא סיזירק רעטסרעווש רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה 1925 רעמז
 רעכלעוו ףיוא !'הלגע סיקסבארג , זַא ,ןזייווסיוא טנַאקעג ךיז טָאה'ס .ןליױּפ ןיא
 רעקרעװטנַאה עשידיי עטמערָארַאפ ןופ ןַּכָאז יד ןרָאװעג ןעמונעגנעמַאזוצ ןענייז'ס

 רעד טימ ןעמַאווצ לייוו ,רעטַאעט עשידיי סָאד ךיז טימ טימ טּפעלש ,רעמערק ןוא

 עטסקיטכיוװ יד ןופ ןרילראפ סָאד טיידַאב סָאד טָאה טײקיזָאלסטעברַא רעטפַאהנטַאמ

 ָארּפ רעד ףיוא ןליּפשטסַאג עצרוק טימ ּביוא ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןטנעמוסנָאק
 ,עפורט ַא ןופ ץנעטסיזקע יד ןעװעטַאר זיא סע יװ טנָאקעג ךָאנ ןעמ טָאה ץניוו

 ,םענורב ןטנקורטעגסיוא ןָא ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג עשרַאװ טָאה

 ,טייהקנַארק יד טרעטַאמעג רעקרַאטש ךָאװ רעדעי טימ טָאה ןעלחר-רתטסא
 ךיז טָאה קאר רעד :עטליײצעג ןענייז םישדח עריא זַא ,רָאלק ןעוועג ןיוש זיא'ס

 טימ ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ ךָאנ םירוסי עריא ןענייז .ןעגנול יד ןיא טּפַאכעגנײרַא

 .רעטַאעט ןופ עגַאל רעטכעלש רעד
 -ןובשח ריא ןקידנערַאפ וצ טוװרּפעג ,טעב-ןקנַארק ןפיוא קידנגיל טָאה יז

 .תונורכז עריא קידנביירש ,ןביוהעגנָא טָאה יז ןכלעוו ,שפנה

 יד רַאפ רעטלע ַאזַא ןטלַאה ןשטנעמ .טלַא רָאי קיצפופ-ןוא-ףניפ טציא זיא יז

 ,טבעלעגּפָא ןבעל ריא ןיוש טָאה יז .ןבעל ןופ ןרָאי עפייר ,עטסעב
 ,טליפעגנָא סע טָאה שינרעטיב ןוא ןקיטייו ךס ַא .ןעוועג סע זיא ןבעל רעווש ַא

 !רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאנביױא ןפיוא ףיוה-לוש רעוװָאזָארָאּפ ןופ --- ךלהמ ַא טרָאפ

 ןלַארטש עלעה ןיא טבעוװרַאפ ןעוועג זיא לטעטש ןיא תולד רעד ...עווָאזָארָאּפ
 ,טײקיזָאלגרָאז ,ןוז ;סעטרבח עקידנעגניז ןוא סעברעוו עקידנענייו יד טימ לכייט סָאד
 יז טָאה טציא ,טײקמערָא ןופ ץכערק םעד טכליהרַאפ טָאה דיירפ רעגנוי ןופ גנַאזעג
 רעמערַאװ ןופ גנַאלקּפָא םעד זיולב טרעהעג ןצכָא ןוא ןצכערק סעמַאמ-עטַאט ןופ
 -ַאב דלָאג-ןוז טימ :המשנ רעד ןיא לקניוו קיטכיל ַא ןבילבעג זיא עוװָאזָארָאּפ .עביל

 סעדעי .ןעמָאנ ריא ףיוא קעטָאילביב ַא טעדנירגעג טרָאד טָאה טנגוי יד ...טצוּפ
 ןיא ןענָאמרעד טעוו ,ןײרַא טנַאה ןיא ןעמענ טעװ גרַאװגנוי רעוװָאזָארָאּפ סָאװ ,לכיב
 סָאד ןשירפּפָא ,לטעטש ןיא ןייז וצ ןזיוװַאב טשינ ןיוש טָאה יז סָאװ ,דָאש ַא .ריא
 סָאד ןעורעד ,רעמינּפ עגנוי ,עיינ ןופ הביבס ַא ןיא ןרָאי-רעדניק עריא ןופ דליב
 .ןברַאפ עיינ ןיא לטעטש

 געוו:רעלטסניק רערָאלק ריא ןביוהעגנָא ךיז טָאה קירוצ רָאי קיצנָאװצ טימ

 ןבעגעג ריא טָאה ןידרָאג ,גייטשפיוא ריא ןופ ןדָאב רעד ןעוועג זיא עיצולָאװער יד
 ןוא קנַאדעג ריא טרעכיײרַאב טָאה ץרּפ ,ןטלַאטשעג עטכעלשטנעמרַאפ וצ געוו םעד
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 רעװקסָאמ רעד ,גנוביהרעד רעשירעלטסניק ֹוצ גנובערטש ריא טקיטסעפַאב

 ןוא עניב רעד ףיוא תמא םעד ןכוז ריא ןיא טקיטפערקַאב יז טָאה רעטאעט-טסנוק

 טָאה ךעלטעטש ןֹוא טעטש רעטרעדנוח רעביא .תמא ןופ טייקנייש יד ןבייהסיורַא

 רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ ראפרעד ןעמוקַאב ןוא טייקנייש עקיזָאד יד ןגָארטעג יז

 טָאמָארַאןעמולב טימ טָאה סָאװ ,עביל ןוא טײקרַאבקנַאד ןשטנעמ עטנַאקַאבמוא

 | ,ןפַאש ריא טיילגַאב
 רעקילדנעצ רשפא ךָאנ ןבעל ,ןעזעג יז ןְכָאה סָאװ ,רעטנזיוט רעטרעדנוה יד ןופ

 סָאװ ,גנוביוהרעד ןוא ךיירפ רעד ראפ ,רעצרעה ערעייז ןיא טבעל יז ןוא ,רעטנזיוט

 -עג ,ןעגנובערטש ןוא ןעגנַאלרַאֿפ ערעייז טליּפשעגסיױא טָאה יז .ןבעגעג ייז טָאה יז

 םולח רעד ןעוועג ךָאד זיא סָאד ןוא .רעריא עטַאט רעד יו ,רוביצ-חילש ַא ןעוו

 -רַאפ טציא זיא רָאװ יד שטָאכ ןוא רָאוו ַא ןרָאװעג םולח רעד זיא .ןבעל ריא ןופ

 .ןבעל טעוװ רעטַאעט עשידיי סָאד זַא ,יז טביילג ,סנקלָאװ ערעווש ןיא טליה

 זיא רעטַאעט סָאד ןוא ,ןבעל טביילב קלָאפ סָאד רעבָא ,ןברַאטש ןכיגניא זומ יז

 ןופ עמַאמ יד, ןפורעגנָא ךָאד יז טָאה קלָאפ סָאד .קלָאפ ןופ רבא רעקידעבעל ַא

 -ניל קנאדעג רעד .ןקנעדעגרַאפ ןעמָאנ ריא טעוװ קלאפ סָאד ןוא *רעטַאעט ןשידיי

 ןשינעלגנַאװ יד ןריא געווסנבעל ןרעוש םעד טקינוזַאב ,םירוסי יד לסיבַא טרעד

 ,המשנ-סקלָאפ רעשידיי רעד ראפ קורדסיוא ןשירעלטסניק םעד ןעניפעג םייב

 יז טָאה קלָאפ ןופ ,ןעמוקעגפיוא יז זיא ןבעל-טקלָאפ ןופ ןשינעטכידעג יד ןופ

 == == -- ,.יירטעג טנידעג יז טָאה קלָאפ םעד ןוא טנרעלעג ךיז
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 טבעלעגרעביא עשרַאװ טָאװ 1925 רָאי ןופ גָאט-רעבמעצעד-ףוס ןקיאיינש ַא ןיא

 ,היול סעצרּפ .ל .י טייז ןרָאװעג ןעזעג טשינ זיא סָאװ ,עיצַאטסעּפינַאמ-רעיורט ַא

 ,ןטפַאשלעזעג ןוא ןענייארַאפ עשידיי ןופ ,ןלױּפ ץנַאג ןופ סעיצַאגעלעד רעטרעדנוה

 -םיוא-רעיורט ןוא ץנערק טימ טלעוװ-רעלטסניק רעשילױּפ רעד ןופ סעיצַאגעלעד
 טימ ,ןשטנעמ-סקלָאפ עשידיי רעטנזיױט רעקילדנעצ -- רקיע רעד ןוא ןטפירש

 רעשנעג ןפיוא ור רעקיבײא וצ טײלגַאב ןבָאה ,ןצרַאה ןיא רעיורט ןקיטכירפיוא

 -עט ןשידיי ןופ עמַאמ,, עטכילעג-קיצרַאה יד ,ןירעלטסניק עטרערַאפ יד םלוע-תיב

 רעד ןופ "טייקנביוהרעד ןופ ןָאפ יד, ןרעטַאלפ וצ טרעהעגפיוא טָאה סע ."רעטַא

 רבק םענעּפָא םייב .ענזיצַאק רעטלא ןפורעגנָא יז טָאה סע יװ ,טייקמערָא רעשידיי

 ןשידיי ןטמערָארַאֿפ ןופ דליב עקירעיורט סָאד טרעדלישעג גרעבמָאנ .ד .ה טָאה

 ריא ןקיכיײארַאפ וצ ןפורעג ןוא עמַאמ עיירטעג ןייז ןריולרַאפ טָאה סָאװ ,רעטַאעט

 .ןעמָאנ ריא ןייז יואר לָאז סָאװ ,רעטַאעט ַא טימ קנעדנָא

 ןוא רעטכָאט ריא ךרוד ןרָאװעג טנפערעד בוטש ריא ןיא זיא םישולש יד וצ

 -ַארט-רעטַאעט עריא ןופ ייזומ ַא ,וָאקרוט טנומגיז ןוא ַאקסנימַאק ַאדיא ,םעדייא

 עכלעוו ןיא ,ריא וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ןכַאז ,ןלאירעטַאמ-עסערּפ ןרינעוווס ,ןעייפ

 ןופ עטכישעג רעד וצ רעדָא ,ריא וצ תוכייש ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,טליּפשעג טָאה יז

 ןכעלטפַאשגסיװ ןשידיי םעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא ייזומ רעד .רעטַאעט ןשידיי

 ןעמָאנ ןפיוא ײזומ-רעטַאעט , ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןוא ענליוו ןיא טוטיטסניא

 ."אקסנימַאק לחר-רתסא ןופ

 ןיא ,ןיטש רעד ,רכק ריא ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא סָאװ ,הבצמ יד

 ןרעװש םעד ןקירדוצסיוא טימַאב ךיז טָאה טכילניבור .פ רָאטּפלוקס רעד ןכלעוו
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 ןופ ןטיײק יד ךרוד ןעוועג טעטנעּפעג זיא סָאװ ,ןירעלטסניק רעד ןופ לגנַארעג

 -רתסא עמַאמ :רעטרעװ עטלייצעג טימ טדערעג טָאה ,רעגייטש-סנעבעל ןשידיי ןטלַא

 ,1870"1925 ,ַאקסנימַאק לחֹר

 ,1953 עשרַאװ ,"לחר-רתסא עמַאמ יד, ךוב םענופ
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 סי ר ר ר א ר ר א יא

 ווָאק רוט קרַאמ

 ו 5 7 בט 7 טס 7 6 7 ט 7 7 טט 7 בס ,7 ט יט 7 טי 7 בי 7 בא ר

 ייקסווַאשערעש .מ .דיי :םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ קנַאב יד
 יא

 וי 2

 רעװעשרַאװ סָאד זיא תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ רָאי קיצנאוצ יד וי 6

 רעשידי רעד ןיא רבד-םש ַא ןעוועג "יקסווָאשערעש .מ ,ד,, זיוה-קנַאב א
 רעכלעוו וצ ,ןליוּפ ןיא קנַאב עשידיי עטסרעלוּפַאּפ יד ןעוועג זיא סע .טלעוו

 עטאווירּפ -ןייר ַא ןעוועג זיא סע םגה .ןדיי זיולב טשינ יורטוצ טַאהעג ןבָאה סע

 -געטש קנַאב יד טָאה ,החּפשמ-יקסווָאשערעש רעד ןופ גנומענרעטנוא עכעלטפעשעג
 / -עג טכַארטַאב זיא ןוא רעטקַארַאכ ןכעלמיטסקלָאפ ןכָארּפשעגסיױא ןַא ןגָארטעג קיד

 -רַאטש ַא רָאג וצרעד טָאה ללכ רעד סָאװ ,עיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג ַא יוװ ןרָאוװ

 טולָאסבַא ןַא ןעוועג זיא קנַאב רעד וצ יורטוצ רעד זַא ,ןגָאז וצ קירעביא .תוכייש ןק

 ,רעטצענערגַאבמוא

 עשידיי עלַא טעמכ רעטלעג ערעייז טריטיזָאּפעד ןבָאה קנַאב סיקווָאשערעש ןיא

 יד ןופ .גנוטכיר ןוא ײטרַאּפ ןופ דישרעטנוא ןֶָא ,סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג

 -ערָא ,עלַאקָאל יו טקנוּפ ,סעיצַאזינַאגרָא-טלעװ עשידיי .עטסנעלק יד זיב עטסערג

 .ןשידיי ןטושּפ םעד ןופ קנַאב יד ןעוועג ךיוא סע ןיא קיטייצכיילג .תורבח עמ

 -רַאפ-רעװש ענייז טױרטרַאפנָא קנַאב סיקסווָאשערעש טָאה סָאװ ,שטנעמ-סקלָאפ

 -מָאז סיקסווָאשערעש יד ייב ןגעלפ ךעלדיימ-הלכ עמערָא וליפא ,סנשָארג עטעװערָאה

 | .ןדנ רעייז ןעל
 ןעמ זיא -- קנַאב סיקסווָאשערעש ןיא טלעג סָאד טגײלעגניײרַא טָאה ןעמ זַא

 טשינ הלווע ןייק םענייק טעוװ יקסווָאשערעש זַא ,טסוװװעג טָאה ןעמ .קיור ןעוועג
 ,ןשטנעמ עמערָא יד ןהלוועַאב ןוָאל טשינ רע טעװ טרפב .ןָאט

 ןיא ןרױבעג -- ?רעדירב ריפ עטנַאקַאב יד ןופ רענייא -- ווָאקרוט קרַאמ

 -עזיר ,טסיצילבופ רעשיטילָאּפ ,רענדער ,טסילַאנרוועז .1904 רָאי ןיא עשרַאװ
 גַאלרַאפ םעד ןופ רָאטקַאדער ןוא רעדנירג ,רעוט רעכעלטפַאשלעזעג ,רעביירשַאב

 רעד טָאה 1964 רָאי ןופ ףוס ןזיב .סערייא סָאנעמ -- "םוטנדיי עשיליוּפ סָאד,
 -יב 175 ןבעגעגסױרַא -- גרעבלטימ .א רָאטקעריד רעוויטַארטסינימדַא -- גַאלרַאפ
 רעטעברַאטימ רעקידנעטש .סעמעט רעועשרַאװ ףױא ייז ןופ לייט רעסיורג ַא ,רעכ

 ךיז 1939 רָאי ןיא .רעדנעל ךס ַא רעביא טרעדנַאוועג .*טנעמָאמ,, רעוועשרַאוו ןופ
 -טלעוו ןשידיי ןופ גנולייטּפָא רעקיטרָאד רעד ןופ רָאטקיריד .עניטנעגרַא ןיא טצעזַאב
 -יױא ,עשרַאװ ולוכ זיא סָאװ ,"רוד ןסיורג ַא ןופ עטצעל יד, ךוב ןייז ןופ .סערגנָאק
 רעד ןגעוו טנעמגַארפ םעד רימ ןעגנערב ,טבעלעגטימ ןוא טרעלעגרעביא ,שיטנעט
 | י .םוטנדיי ץטיליופ ןופ קנַאב
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 ,1 רעיוט םענרעזייא ןרָאפ ץַאלּפ רעד ,קנַאב סיקסווָאשערעש ןופ סערדַא רעד
 עג ךס ַא רַאפ זיא ,ןטרָאג ןשיסקַאז ןיא גנַאגנײרַא םעד ןבענ ןענופעג ךיז טָאה סָאװ
 | ,טייל עמורפ יד ייב ןדיי ןטוג ַא ןופ סערדַא ןַא יו ןעוו

 ַאב א ןעװעג זיא זיוה-קנַאב סיקסווָאשערעש וצ יורטוצ רעד זַא ,םעד ןגעוו
 ;טקַאפ רעקידנגלָאפ ןרירטסוליא ןטסעכמַא ןעק ,רעטעדנירג

 ןעמ -- ,הביס רעטעדנירגַאב םוש ןָא ,טָאװרַאפ ַא ןָא ךיז טָאה 1937 רָאי ןיא
 -רָאפ -- ,ץנערוקנָאק רעדָא טייקיליווזייב ַא ,עגירטניא ןַא בילוצ יצ טשינ טסייוו
 ץלַא טשינ סיקסוװָאשערעש יד ייב זיא סעּפע זַא ,גנַאלק ַא עשרַאװ רעביא טײרּפש
 .טסווװעג טשינ רענייק טָאה ,סע טײטשַאב סָאװ ןיא ,ןעוו ןוא סָאװ .גנונעדרָא ןיא
 ,גונעג ןעוועג ןיוש זיא ,גנונעדרָא ןיא טשינ זיא סעּפע זַא ,אפוג ןעלמרומ סָאד רעבָא
 טמָארטשעג טָאה סָאװ ,ןומה ַא ןעניישרעד לָאז רעיוט םענרעזייא ןרַאפ ץַאלּפ ןפיוא זַא
 טרעדָאּפעג טָאה ,יירשעג טימ רעװ ,ןייוװעג טימ רעוו ןוא קנַאב רעד ןופ ןריט יד וצ
 ,טלעג עטרינַָאּפעד סָאד קירוצ

 -רעד לָאז ןעמ ,גונעג ןעוועג ןיוש זיא סָאד ןוא קינַאּפ ַא ןענַאטשטנַא זיא סע
 ,טָארקנַאב םייב טלַאה קנַאב סיקסווָאשערעש זַא ,ןעלייצ

 ?סיקווָאשערעש יד ןָאטעג ןבָאה סָאװ

 טגרָאבעג ךיז טָאה ןעמ ,ןוורעזער-ץנַאניּפ ענעגייא טרעייז טריזיליבָאמ ןבָאה יז
 -רעפ רעצנַאג רעד ןוא ,ןשטנעמ עטַאװירּפ ייב וליפא ןוא קנעב ערעדנַא ןיא טלעג
 -ערעש לאכימ ןוא לאפר ,םיתב-ילעב-טּפיוה ייווצ יד טימ ,קנַאב רעד ןופ לַאנָאס
 טלָאצעגסױא ןוא ךעלרעטצנעפ-קנַאב יד ייב טלעטשעגקעװַא ךיז ןבָאה ,יקסווָאש
 -ץרַאה טליּפשעגּפָא ךיז ןבָאה קנַאב רעד ייב .טלעג עטריטיזָאּפעד סָאד םענייא ןדעי
 ארומ ןבָאה ,סַאג רעד ףיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ .סענעצס עקידנסייר
 ןקידנע לענש ךיז ןלעװ ,סיוא טלָאצ ןעמ סָאװ ,קנַאב רעד ןופ ןדנָאפ ?ד זַא ,טַאהעג
 ,ןדיי עמערָא .ןייז טשינ טלעג ןייק ןיוש טעװ ייר רעייז וצ ןעמוק טעו סע זיב ןוא
 ךיז טָאה ייז ןופ רעדעי --- ךעלדיימ-הלכ ,רעלדנעהניילק ,רעקרעװטנַאה ,רעטעברַא
 ענעמוג טימ טָאה ײצילָאּפ .גנַאגנײרַא-קנַאב םוצ ןגָאלשרעד רעירפ סָאװ טלָאװעג
 ןבָאה סע .ןעייר ןיא ןלעטש ךיז לָאז םלוע רעד זַא ,גנונעדרָא ןכַאמ טלָאװעג סנקעטש
 ןעמעלַא טעװ ןעמ זַא ,םיתב-ילעב-קנָאב יד ןופ ןעגנורעכיזרַאפ יד ןפלָאהעג טשינ

 רַאפ ןרעטיב יוװַא םענעי סָאװ ,טקַאפ רעד ןפלָאהעג טשינ ןליפַא טָאה סע ;ןלָאצסױא
 ,רעגנעל העש עכעלטע טעברַאעג קנַאב יד טָאה קיטשרענָאד טיקסווָאשערעש יד
 ןעועג זיא גנומיטש עשינַאּפ יד ןשטנעמ רעמ סָאװ וצ טלעג ןלָאצוצסױא ידכב
 סנגרָאמוצ ידכב ,קנַאב רעד ייב ןבילבעג טכַאנ עצנַאג ַא ןענייז ןשטנעמ זַא ,סיורג ױזַא
 ,טלעג רעייז ןעמוקַאב רעירפ סָאװ ןוא ריט רעד ייב עטשרע יד ןייז

 "ןַארַאג ןיא ןבעגעג ןבָאה ייז ,טלָאצעגסיױא רעטייוו ןבָאה סיקסווָאשערעש יד ןוא
 יד רַאפ טלעג רעמ סָאװ ןריזיליבָאמ וצ ידכב ,סנגעמרַאפ עטַאװירּפ ערעייז עיט
 .ןעגנולָאצסיױא

 "צג ןוא קינַאּפ רעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכעגמורַא זיא טײקמערָא יד רָאנ טשינ
 ךיז ןבָאה ,ןטסילַאנרושז ,רעוט-ללכ ,ןדיי עכעלגעמרַאפ ץנַאג ךיוא ,טלעג ריא טנָאמ
 ךיילג ייז לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאפעג שירָאגעטַאק ןוא קנַאב רעד ןיא ןעמוקַאבנײרַא
 ןפיולוצ ןעמוקעג ןענייז עטעּפַאסרַאפ .רעטלעג ייז ךרוד עטריטיזַאּפעד יד ןלָאצסיױא
 יז טלָאצ ןעמ ביוא זַא ,ןעירשעג ןוא טגָאלקעג ןוא סעיצוטיטסניא ןופ רעײטשרָאפ
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 ערעייז טָארד ,קנַאב רעד ןיא טריטיזָאּפעד זיא סָאװ ,טלעג סָאד ךיילג סיוא טשינ

 ,גנַאגרעטנוא סעיצוטיטסניא
 "עג ךיז ןבָאה ןוא םלוע םעד ןקױרַאב וצ טימַאב ךיז ןבָאה סיקסווָאשערעש יד

 ;ןטעב

 ןלעװ רימ .ןעמענוצ טשינ ןשָארג ןייק םענייק ייב ןלעוװ רימ .קיור טייז ,ןדיי --

 טקױרַאב ,טשינ טיירש ,טשינ ךייא טּפוטש ...טמוק םיא סָאװ ,ץלא ןלָאצסיױא ןדעי
 טינ ןענייז רימ .ודנוא ןגעק עגירטניא ןַא ,לובלב רעבכעלקערש ַא סעּפע זיא'ס ,ךייא
 ..ןיאור ַא וצ ןריפרעד קנַאב רעזדנוא ליוו ןעמ רעבָא ,טָארקנַאב

 ןפלָאהעג סָאװ קינייװ רעבָא ןבָאה ןעגנורעכיזרַאפ ןוא תושקב עלַא

 הבושת עקיצנייא יד ןעוועג זיא -- !טלעג רעזדנוא קירוצ זדנוא טיג !טלעג ---

 ,םלוע םעד ןופ

 -עג טָאה ןעמ .רעטלעג עלַא ןלָאצקירוצ טזומעג עקַאט ןעמ טָאה הרירב ןיאב |

 ןפָאלעגמורַא זיא ןעמ .םידסח:-תולימג ךָאנ עטנַאקַאב וצ ןרינַאפעלעט ןייא ןיא ןטלַאה

 טימ ךעלקעּפ עיינ טכַארבעג העש רָאּפ עדעי ןוא סָאטױא טימ טָאטש רעד רעביא

 ,ןטיזָאּפעד יד ןלָאצוצסיױא טלעג

 ןעוועג ךיוא סע זיא ױזַא ןוא גָאט ןצנַאג םעד קיטיירפ ןעועג סע זיא ױזַא

 .ירפ תבש

 ןענייז סע .זייוולייט רָאנ טעבראעג תבש קנַאב סיקסווָאשערעש טָאה ללכ-ךרדב

 -ער טנָאקעג טשינ ךיז ןּבָאה סָאװ ,סעיצקעס עטסקיטכיװ יד רָאנ ןעוועג קיטעט

 טָאה ,קינַאּפ קנַאב רעד ןופ געט יד ןיא ,תבש םענעי רענָא .ור-תבש ןטימ ןענעכ

 רעמ סָאװ ןקידיילרעד וצ ידכב ,ןעגנוצענערגַאב םוש ןָא ,לַאמרָאנ טעברַאעג ןעמ

 ,םלוע םעד ןקיױרַאב וצ ןוא ןשטנעמ

 קנַאב יד זַא ,קידנעעז ;םלוע םוצ גנוטיײל-קנַאב רעד ןופ גנויצַאב ַאזַא קידנעעז

 ןביוהעגנָא ןיוש ךיז םלוע רעד טָאה ,רעטלעג עטרעדָאפעג עלַא סיוא עקַאט טלָאצ

 יד ,ןשטנעמ קינייװ רָאג ןעזעג קנַאב רעד ייב ןיוש ןעמ טָאה קיטנָאמ ןוא ןקױרַאב

 י | ,ךרודַא זיא קינַאּפ

 -עג ַא ןרָאװעג רעדיוװ קנַאב סיקסווָאשערעש רַאפ זיא רעטעּפש געט עכעלטע

 ,קערש רעשינַאּפ ַא ןיא ןעמוקעג טשינ ןיוש םלוע רעד זיא לָאמסָאד רעבָא .גנַארד

 סָאד טכַאובעגקירוצ טָאה ןעמ ,אברדא רָאנ ,טלעג עטריטיזָאּפעד סָאד קירוצ ןרעדָאפ

 עקַאט זיא קינַאּפ עצנַאג יד זַא ,טגייצרעביא ךיז טָאה ןעמ .ןריטיזָאּפעד םוצ טלעג

 .ענעזָאלבעגפיוא ןַא ,עשלַאפ ַא ןעוועג

 וצ ךיז ןעמוקעגסיוא רימ זיא דָאזיּפע ןכעלנייּפ ןקיזָאד םעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא

 טָאה קידנליוו-טשיניקידנליוו .גנוציז ַא ףיוא ןיקסווָאשערעש לאפר טימ ןענעגעגַאב

 .קנַאב רעד ןיא ןשינעעשעג עטצעל יד ןגעוו טדערעגרעדנַאנופ ךיז ןעמ

 טָאה ןגיוא ענייז ןופ .םערָא םייב ןעמונעגנָא ךימ טָאה יקסווָאשערעש לאפר

 ;טמיורעגנייא רעטרירעג ַא רימ טָאה רע ןוא רערט ַא טלקײקעגּפָארַא ךיז

 שטנעמ ַא סע טבעלרעד טכייל ױזַא זַא ,טשינ טניימ ,רערעייט ווָאקרוט ,יוא ---

 | ..רענָאילימ ַא זיא ןעמ סָאװ טשינ וליפא טפלעה סע ..,רָאי 70 יד

 יד רעמ בָאה ךיא זַא ,רעיורט ןוא רעצ ןפיט ַאוַא טימ טגָאזעג סָאד טָאה רע

 .ןרירַאב טלָאװעג טשינ עמעט

 לאכימ ןוא לאפר רעדירב יד ,קנַאב רעד ןופ םיתב-ילעב-טּפיױה יד רָאנ טשינ
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 'שזניא ןוא יקסניצשעל והילא סרעגָאװש יד ,ערעייז םיפתוש יד טימ ,יקסווָאשערעש

 טעברַאעג טרָאד ןבָאה עקינייא סָאװ ,עטלעטשעגנָא יד וליפַא רָאנ ,ןייטשריב ווָאטסונג

 .רעביא דָאזיּפע םעד ןבָאה ,עלַא -- ןרָאװעג טעדנירגעג זיא קנַאב יד טניז טעמכ
 ,גנוקידיײלַאב עכעלנעזרעּפ ַא יו טבעלעג

 -ווָאשערעש יד ןייז דשוח סע ןעמ ןעק יװ -- טהנעטעג ליז ןבָאה --- שטייטס

 עמערָא ליפיוזַא ןעמעוו ,ייז ..קנַאב רעייז ןופ טָאוקנַאב ַא וצ ןוָאלרעד ןיא סיקס
 .ןעגנורָאּפשּפָא ערעייז טױרטרַאפנָא ןבָאה סעיצוטיטסניא עשידיי ליפוזַא ,ןדיי

 ןעוועג סָאמ רעסיורג ַא ןיא זיא ?יקסווָאשערעש .מ .ד,, זיוה-קנַאב םעד טימ
 -סערג רעד קיטייצכיילג ןוא ןלױּפ ןיא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג עשידיי סָאד ןדנוברַאפ

 יד ןופ גנוקידיײטרַאפ-טסבלעז רעשימָאנָאקע ןוא טעברַא-ספליה רעד ןופ לייט רעט
 ,ןדיי עשיליוּפ עטפדורעג

 ,םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ קנַאב יד ןפורעג סע ןעמ טָאה םניחב טשינ
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 עּפַאנק עשרַאװ ןיא טריטסיזקע טָאה "יקסווָאשערעש .מ .ד,, זיוה:קנַאב סָאד

 -ייוצ רעד ןופ ךורבסיוא רעד ןוא 1891 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע ,רָאי 0

 טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא רעכעה .טרידיווקיל קיטליגדנע סע טָאה המחלמ-טלעוו רעט

 ,יקסווָאשערעש לאכימ ןוא לאפר רעדירב יד טריפעגנָא קנַאב רעד טימ ןבָאה

 טָאה רעכלעוו ,יקסווָאשערעש השמידוד ךרוד קנַאב יד זיא ןרָאװעג טעדנירגעג

 "רעזייא ןרַאפ זיוה ןקיבלעז םעד ןיא עקַאט טפעשעגירוטקַאפונַאמ סיורג ַא טָאהעג
 טינ ץניוװָארּפ רעד ןופ ןוא טָאטש ןופ ןדיי ןעמוק ןגעלפ ןיהא .1 רעמונ רעיוט םענ

 זיא סָאד .ןעלסקעוו ןריטנָאקסיד וצ ידכב ךיוא רָאנ ,תורוחס-טינש ןפיוק וצ זיולב
 -נוא קנַאב עשידיי ערענעלק ןוא ערעסערג עיר רעצנַאג ַא ןופ געוו רעד ןעוועג
 -עג עכעלגעטיגָאט יד טימ ןעמַאזוצ טָאה ןעמ .ןליױּפ ןקילָאמַא ןיא ןעגנומענרעט

 -רַאפ ךיז טייצ רעד טימ ןוא ןעלסקעוו ןריטנָאקסיד טימ ךיוא ןעמונרַאפ ךיז ןטפעש
 .ןריקנַאב עקידתמא ןיא טלדנַאװ

 -סקלָאפ ַא ףיוא ןילבול ןייק עזייר רעמַאזניימעג ַא רערעזדנוא תעב ,לָאמנייא

 לאפר רימ טָאה ,דנַאלשטײדייצַאנ ןגעק טָאקיָאב ןשימָאנָאקע םעד ןגעוו גנולמַאזרַאפ

 ,רעטָאפ רעד ױזַא יו ןוא קנַאב רעייז ןופ עטכישעג יד טלייצרעד יקסווָאשערעש
 רעדנירגטימ םעד ןופ לקינייא ןַא ,השמ-דוד רחוס-רוטקַאפונַאמ רעװעשרַאװו רעד
 ,ריקנַאב א ןרָאװעג סע זיא ,דוד-לסָאי 'ר הבישי רערימ רעד ןופ

 עסיורג טָאהעג ,ןדיי-ספרָאד עכייר ןעוועג ,דנַאלסורסיײװ ןופ טמַאטש החפשמ יד

 ענרעזייא ,, ןופ החּפשמ ַא ןעוועג .רענרעל עסיורג ןעוועג ןענייז רעדניק יד ןוא רעטיג
 -כָאט רעד טימ עשרַאװ ןייק טסנקרַאפ ןעמ טָאה ןיקסווָאשערעש השמ-דוד ,?ּפעק

 ןיירַא זיא השמידוד .ןַאמלָאפ סָאג רענַאקשיצנַארפ ןופ ?טַאנגַאמ, םעד ןופ רעט
 עטוג רָאג יד וצ טרעהעג קידנעטש טָאה סָאװ ,רוטקַאפונַאמ טימ רחסמ םעד ןיא

 ןפיוק וצ רעסיוא ,ןסקַאװעג רדסכ זיא ןגעמרַאּפ ןייז ןוא ןדיי ייב תוסנרּפ עדובכב ןוא
 ןיקסווָאשערעש השמידוד וצ רעּבָא ןגעלפ ,ןעלסקעוו ןריטנָאקסיד וצ ןוא תורוחס
 טָאה ןעמ סָאװ ,ןעמוס-טלעג ענעדישרַאפ טרָאד ןזָאלרעביא וא םינוק יד ןעמוק ךיֹוא
 טָאה קנַאב ַא ןיא טלעג ןריטיזָאּפעד ןגעוו לייוו ,בוטש ןיא ןטלַאה וצ טַאהעג ארומ

 ,ןטעבעג טשינ גנוטיווק ןייק וליפא טָאה ןעמ .טסווועג טשינ יװ טעמכ ןַאד ךָאנ ןעמ
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 טַאהעג ןבָאה ןטסירק ךיוא רָאנ ,ןדיי רָאנ טשינ .טרָאװ ןטיוא טזָאלעג טושּפ סע רָאנ

 ."ץפיפוק ןַאּפ , םוצ יורטוצ ןטצענערגַאבמוא ַאזַא

 ןבירשרַאפ רעטלעג םיא ייב עטריטיזָאּפעד יד טָאה יקסווָאשערעש השמ-דוד
 וצ ןעגנַאגרעד סעיצַארעּפָא עקיזָאד יד ןענייז טייצ רעד טימ .לּכיב-ץיטַאנ ַא ןיא

 -רוטקַאפונַאמ ןייז ןקיסעלכַאנרַאפ וצ ןביוהעגנָא טָאה חשמ-דוד זַא ,םענרַאפ ַאזַא
 עטשרע ןייז קידנענעפע ,םינינע האלה יד טימ ןעמונרַאפ רעמ ךיז ןוא טפעשעג
 ןייז ןופ לקניו א ןיא ,םענרַאפ םעגיילק רָאג א ןיא רעירפ ,גנומענרעטנוא-קנַאב

 ץלַא טלקיװטנַא טיײקיטעט-קנַאב עקיזָאד יד ךיז טָאה רעטעּפש ןוא ,םָארק-טינש

 .רעמ ןוא רעמ

 ןלַאנעמָאנעֿפ םעד ןגעװ רעדנווו טלייצרעדנָא ךיז טָאה יקסווָאשערעש לאפר
 רעכעלנייועגמוא ןוא ןטייקיעפ עשיטַאמעטַאמ ענייז ןגעוו ,רעטָאפ ןייז ןופ ןורכז

 י- ,םינינע עלעיצנַאניפ ןיא עיצַאטנעירָא

 רעײז ןופ טנשריעג ןבָאה ,ןטייקיעפ עקיבלעז יד ,תולעמ עלַא עקיזָאד יד

 -טנאב עניילק יד טלקיװטנַא ןבָאה עכלעוו ,לאכימ ןוא לאפר ןיז יד ךיוא רעטָאפ

 ,הגרדמ רעכיוה ַאזַא וצ רעטָאפ ןופ עיצוטיטסניא

 ,ןטייקירעװש ךס ַא טכַאמעגכרוד קנַאב יד טָאה ןעשעג רעבָא זיא סָאד זיב
 י*+ יא +

 וװ רעדנעל יד ןיא ןברָאטשעג קנַאב רעד ןופ םיפתוש יד ןענייז עטמַאזנייארַאפ

 עטקינייארַאפ יד ןיא ןברָאטשעג זיא יקסוװָאשערעש לאפר .טעװעטַארעג ךיז ןבָאה יז

 ,1949 רָאי ןיא ,עיליזַארב ןיא -- לאכימ רעדורב רערעגניי ןייז ,1948 רָאי ןיא ןטַאטש

 -- "רוד ןסירג ַא ופ עטצעל יד , ךוב ןיא ייסע ןַא ןופ טצריקעג
 ,1954 סערייא סָאנעוב
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 3, סט. טט 7 סט. 7 7 6.7 6.7 6.7 3647 67 טטא ר :

 ו םיובלטייט םהרבא

 : פ יי" נס ייד יי" נט 7 טי נס ,,,י נפ יי נס יי 6 ,/7 6.7 טי לט יד

 7 ענשטינארג

 ןקי..-2

 טשינ ,ןלייצרעד ייג ךיא עכלעוו ןגעוו ,ןעגנוריסַאּפ עלַא יד ןבָאה ךעלטגגיי (3
 ךיז ןבָאה ייז .ףיוה רעזדנוא טימ זיולב תוכייש עלעיצעּפס ןייק טַאהעג

 רימ תעשב ,סָאד זיא ןעוועג רעבָא .ןסַאג רעװעשרַאװ יד ףיוא טליּפשעגּפָא
 סָאד ןענעז ןעגנוריסַאּפ שטָאכ ןוא ,7 רעמונ ענשטינַארג ףיוה ןיא טניווועג ןבָאה
 ןשידיי ןטימ ןוט וצ טאהעג ןבָאה ייז ,עשידיי ךשלסילשסיוא ןייק טשינ ןעוועג
 ןגעווטסעדנופ ליוו ךיא .ןבעל רעװעשרַאװ ןקידמערוטש םענײמעגלַא ןטימ יוװ טקנוּפ

 ןופ לייט ַא יו ןורכז ןיימ ןיא טסערּפעגּפָא ךיז ןבָאה ייז לייוו ,ייז ןגעוו ןלייצרעד

 ,עשרַאװ טָאטשמיײה ןיימ ןיא ?געט ענעי;

 קיטכיוװ ךָאנ רימ רַאפ ויא ,עקסוועלורק גָאר ,ןביז ענשטינַארג ןופ ףיוה רעד
 ,סָאג רעד וצ סױרַא ןענעז גנוניווו רעזדנוא ןופ רעטצנעפ יד סָאװ ,םעד טימ ןעוועג
 יד ףיוא ןשינעעשעג עשימרוטש עלַא יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןגיוא עניימ רַאפ ןוא
 רעטצנעפ ערעזדנוא ןוא רעיוט רעזדנוא ייבראפ .ןסָאג רעװעשרַאװ יד ןופ רענייטש
 עקיטולב-טיור יד טימ סעיצַארטסנָאמעד עקיזיר יד ןגיוצעג גָאט ךָאנ גָאט ךיז ןבָאה
 -רעטַאעט םוצ עקסרָאטַאגעס ןוא עקסוועלורק ךרוד ,עקסווָאקלַאשרַאמ רעד ןופ רענעפ
 רעטצנעפ ערעזדנוא ךרוד .קעװַא ןסָאג עשידיי יד ןיא דזַאיעשּפ םוצ רעיזָא ,ץַאלּפ
 ןלַאפַאב ןענעז דרעפ ףיוא ןקַאזָאק יד ןעוו ,סענעצס יד ןעז טנעקעג ךיוא ןעמ טָאה
 סָאװ ,עטעגרהעג ןוא עטעדנווורַאפ קידנזַאלרעביא ,ןטָאשעג ןוא סעיצַארטסנַאמעד יד
 יד רַאפ סיורָאפ ןגָארטעג ןוא ןביוהעגפיוא םעדכָאנ ןבָאה ןטנַארטטסנַאמעד יד
 ,סעיצַארטסנָאמעד עקידנסיגנעמַאזוצ רעדיוו ךיז דלַאב

 ,רעבָאטקָא ןטנעצעביז ןופ טכַאנ עקיטולב יד רימ ךיז טָאה טצירקעגנייא ןורכז ןיא
 ןבָאה גָאט ןצנַאג ַא .עיצוטיטסנָאק רעשירַאצ רעשירעטעררַאפ רעד ןופ טכַאנ יד
 -געמַאזוצ יוװ .סעיצַארטסנַאמעד עקיזיר סָאג ענשטינַארג רעד ייברַאפ ןגיוצעג ךיז
 ןעייר יד ןָא סמערָא יד ןסָאלשעגנעמַאזצ ךיז ןבָאה טנעװ ענרעזייא עטדימשעג

 ,טסיראמעמ ,סעמעט-רעטַאעט ףיױא רעבײרש ,רָאיטקַא -- םיױבלטיט םהרבא

 טליּפשעג ,טרעדנַאועג -- 1889 עשרַאו ןיא ןרױבעג -- רעצעזרעביא ,ףַארגָאיב

 ןיא 1919 .עשרַאװ ,עװקסַאמ ,ענליוו ,סערייא סָאנעוב ,ןָאדנָאל ,זירַאפ ןיא רעטַאעט

 ,רעכיב עכעלטע ןופ רבחמ .1947 ןיא -- קרָאי וינ ןיא -- ןברָאטשעג ווו ,עקירעמַא

 ,עשנעג ,ענשטינַארג ,עדרַאװט ,וָאנַארומ ףױא -- "*ףייה רעועשרַאװ, יז ןשיווצ

 רעוװעשרַאװו טימ טּפַאזעגכרוד ךוב ַא .ענלעימכ ,ענַאלגעצ ,עקסנַאּפ ,סעקוועלַאנ

 ערענָאיצולָאוװער יד ןגעוװ לטיּפַאק רעד טרָאד ןופ .קימַאניד ןוא רעגיטש ןשידיי

 ,1905 רָאי ןיא ןשינעעשעג
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 ,רענעפ עטיור יד רעביא ןביוהעג ךיז ןבָאה גנַאזעג ןוא תולוק ,ןטנַארטסנָאמעד

 טלַאשעג ןבָאה'ס .ןעגנוזָאל ערענָאיצולָאװער יד טימ ןטנַארַאּפסנַארט יד רעביא
 | | | : רעטרעוו יד

 ,יטַאק ןָאיעל ָאגולד ןָאשַאנ ווערק,
 .יזֵל עקשזרָאג ודול ןָאנילּפ שזנָאיצוו
 ימַאלּפַאז ןעישזד קַאנדעי עשזדיעדַאנ
 ."ימ םעישזדנעב סַאשטווווו ימַאשזדנעס

 :ףורוצ רעקידנרענוד רעד דלַאב ןוא

 .."הועיּפש ימשעינזוו ,ץנעיוו יעלַאד ,ץנעיוו יעלַאד , |

 גרוברעטעּפ ןופ .קידנוחצנ ,קידנריפמוירט ןעגנוזעג ןבָאה ןטנַארטסנָאמעד יד
 םייב ןסיירוצסיורַא ןבעגעגנייא ךיז טָאה ךעלדנע זַא ,ןסעיינ יד ןגָארטעג ךיז ןבָאה
 קלָאפ םעד טריטנַארַאג סָאװ ,עיצוטיטסנָאק ַא -- החנה עסיורג יד אנוש ןשירַאצ
 -מערוטש ץלַא ,טכַאנ יד ןלַאפעגוצ זיא'ס רעמ סָאװ ןוא .טייהיירפ עשיטילָאּפ עטיירב
 -נָאמעד עקידנעיצ ךיז יד ןרָאװעג ןענעז רעקידנרוכשרַאפ ןוא רעקידנוחצנ ,דעקיד
 ךיז טָאה טייק ןוא דניק .רעודלעה עלַא ;ןופ ןסירעג ךיז טָאה דיירפ יד .סעיצַארטס/
 ןופ ,עקסווָאבישזג רעד ןופ ,עדרַאװט רעד ןופ .סעיצַארטסנַאמעד יד ןָא ןסָאלשעגנָא
 םוטעמוא ןופ ,עניונג רעד ןופ ,ענלַאמכָארק רעד ןופ ,עקסילש רעד ןופ ,עקסנַאּפ רעד
 ןבָאה סָאװ ,סעילַאװכ ןשטנעמ יד ןיא ןסָאגעגנײרַא ךיז ןוא טמָארטשעג ןעמ טָאה
 רעטַאעט םוצ טזָאלעג ךיז ןבָאה עלַא ןסַאג עכעלטסירק עטייוו יד ןופ ןסירעג ךיז
 -רעלעק עטמירַאב ענייז טימ "זױה-טָאר,, סָאד ןענופעג ךיז טָאה'ס וו טרָאד ,ץַאלּפ
 !ןטנַאטסערַא עשיטילָאּפ יד ןעײרפַאב ףעוװעג זיא ףור רענײמעגלַא רעד .תוסיפת

 ךיז בָאה ןוא דיירפ רענײמעגלַא רעד טימ ןרָאװעג ןסירעגטימ ךיוא ןיב ךיא

 ןטמיוצרַאפ םעד םורַא רעווקס ןסיורג םעד ףיוא ,ץַאלּפ-רעטַאעט ןפיוא ןענופעג

 טציילפרַאפ ןעװעג זיא ץַאלּפ רעד ןטײכַאטש ענרעזיא עקירעדינ יד טימ לטרעג

 ץלַא .םורַא ןסַאג יד ןעמונרַאפ ךיוא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ רעטנעזיוט רעקילדנעצ טימ

 ןּפמָאל עשירטקעלע עקידנגנעה עטיורג יד ןופ טכיל טםעד טימ ןסָאגַאב ןעוועג זיא

 קָאטש ןטשרע ןפיוא ןָאקלַאב רעד ןעוועג זיא רעקידנלַארטש ןוא רעקיטכיל רעבָא

 ןעניז סע וו ןוא ,רענעפ עטיור טימ ןעגנָאהַאב ןעוועג זיא סָאװ ,זױהטָאר ןופ

 טדערעגּפָארַא ןבָאה ןוא ןעײטרַאּפ טרענַאיצולַאװער יד ןופ רעריפ יד ןענַאטשעג

 .עסַאמ רעקיּפעק-ליוה רעד וצ

 עקידנסײרסױיַא ךיז יד ןופ ןרָאװעג ןסירעגפיוא ץַאלּפ רעד זיא לָאמ סעדעי = |

 סָאד -- קידיירפ ןוא גנַאל ןגיוצעג ךיז ןבָאה סַארררוה יד .,ןעיירשעגסיוא ארוה

 עּפורג רעדנַא ןַא ןוא זיהטָאר ןופ רעױט רעד טנפעעג לָאמ סעדעי ךיז טָאה

 רעד ןופ ןרָאװעג ןלַאפַאב זיא עפורג יד .ןרָאװעג טזָאלעגסױרַא זיא עטריטסערַא

 יד ףיוא ןוא ,ןזדלַאה ,ןשוק טּפַאכעג עטיירפאב יד טָאה'מ .עסַאמ רעטלַארטשעצ

 סעדעי טָאה טניוו לבריוו ַא יו .עקידנטרַאװ קימורַא יד וצ ןבעגרעביא שממ טנעה

 | ;ירשעג רעד טמערוטשעגפיוא לָאֵמ

 ,ןגירשעגטימ טָאה עסַאמ יד .(טייהיירפ יד ןבעל לָאז) *!שטשָאנלָאװ שישז ךעינ ;

 קידיירפ ןופ םי ַא ןעזעג ךיא בָאה ךיז םוּרא .טלבויעגטימ ןוא טשוקעגטימ ךיז

 ,עטדיילקעג םערָא ,עטדיילקעג ךייר ,ןטסירק ,ןדיי ,עטלַא ,עגנוי .רעמינּפ עטרוכישרַאפ

 .ןעלסקַא יד ףיוא קידנטייר רעדניק טימ סעטאט .טנעה יד ףיוא רעדניק טימ סעמַאמ
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 ַא ןופ .ץַאלּפ ןצנַאג ןרעביא ןפָאלעגכרוד רעטיצ א יו זיא לָאמַאטימ רעבָא

 טזָאלעג ךיז ןוא ןקַאזָאק ןופ ליײטּפָא ןַא ןטייר וצ ןעמוקעגנָא זיא סָאג רעקיטייז

 רענייק טָאה טונימ ןייא ףיוא .עסַאמ רעטכידעג רעד ךרוד רעווקס םוצ ןסיירכרוד
 ןפיוא ייז ןזָאלּפױרַא ןוא געו א ייז רַאפ ןענעפע .ןָאט וצ סָאװ טסווװעג טשינ
 ןלעוװ סָאװ ,םיתיחשמ עטסַאהרַאפ עקילָאמַא יד ייז ןענעז ?טשינ רעדָא ,רעווקס

 ןעקנַאשעג טָאה רַאצ רעד זַא ,טשינ ייז ןסייוו ?ןדרעוװש ןוא סעקייגַאנ ערעייז ןצונַאב
 ןעמונעג טשינ ךיז ןבָאה ךעלדרעפ עניילק יד ףיוא ןקַאזָאק יד רעבָא ?"טייהיירפ ,
 יוװצ יו טנפעעג ךיז ןבָאה סע .עסַאמ יד טסירגַאב ןבָאה ייז ,ןדרעװש יד וצ
 ןטירעגכרוד ןענעז ייז .סרעטייר לײטּפָא םעד ןטיירכרוד טזָאלעג טָאה ןעמ ןוא טנעוו
 יז ןופ ןעיירשעגסיוא עקידיײרפ יד רעטנוא רעווקס ןצנַאג םעד םורַא ןוא םורַא
 ןענעז ןקַאזָאק יד ןוא .ןעגנוגיונ-טנַאה ערעייז ףיוא טרעפטנעעג ןכָאה סָאװ ,רעטנעזיוט
 .ןעמוקעג ןענעז ייז יו געוו ןבלעז םעד ףיוא קעװַא

 רעמ ךָאנ טָאה לײטּפָא ןקאזָאק םעד ןופ טירטפיוא רעּכעלדנעטשרַאפמוא רעד

 ףיז בָאה ךיא .רעווקס ןפיוא עסַאמ רעד ןופ ןביולג םעד ןוא דיירפ יד טקרַאטשרַאפ

 ידכ ,ענשטינארג ףיוא םייהַא ןפָאלעג םעטָא ןָא ןיִּב ןוא ןטלַאהקירוצ טנָאקעג טשינ

 ןבָאה עכלעו -- רעטסעוװש יד שטָאכ רעדָא עמַאמ יד בוטש ןופ ןסײרוצסױרַא
 שנעגייא ערעייז טימ ןעז ןעמוק ןלָאז ייז --- ןעמַאזוצ זדנוא טימ טניווועג טציא ןיוש

 ןטעבעגנייא םיוק ךיז בָאה ךיא .טייהיירפ עסיוױג יד ןוא דיירפ עסיורג יד ןגיוא

 רעטַאעט םוצ רימ טימ ןעמוקטימ ןלָאז יז ,ןַאמ ריא ןוא ןעלהקבר רערעגניי ןיימ ייב

 םורַא םזַאיוטנע רעקידנרוכשרַאפ רעד ןטלַאהעגנָא ץלַא ךָאנ טָאה טרָאד .ץַאלּפ

 טַאהעג ןענעז סע ןענַאװנופ ,רעױט םעד ןוא רענדער יד טימ ןָאקלַאב םעד

 דימ טשינרָאג זיא עסַאמ יד .עטריטסערַא עשיטילָאּפ סעּפורג יד ןעמוקעגסױרַא

 | ,טייהיירפ רעטרַאװרעד גנַאל ױזַא רעד טימ ןעיירפ וצ ךיז ןרָאװעג

 טנַאקעג טשינ גנַאל טָאה רעטסעװש ענעקַארשעגרעביא קידנעטש ןיימ רעבָא

 ןעיירפטימ ןופ טונימ עכעלטע ךָאנ .עסַאמ רעטזיורבעצ רעד ןשיוװצ ןטלַאהסיוא

 ,"םייהַא טמוק .ןעזעג גונעג ןיוש בָאה'כ .גונעג ןיוש,, :ןרעדָאפ ןבױהעגנָא יז טָאה ,ךיז

 ךיז ןבָאה ,סַאג עיבַאשז רעד ייב ,סגעוו בלַאה ןעוועג זיולב ןענעז רימ ןעוו רעבָא

 רעד ןופ תולוק עטלפייווצרַאפ יד ץַאלּפ-רעטַאעט ןופ זדנוא וצ ןגָארטרעד ןיוש

 רעסיורג רעד ןופ עקידנפױלטנַא יד ןעזעג ןיוש ןכָאה רימ ןוא ,עסַאמ רענעלַאפַאב

 ןכָארבעגסיױא טָאה טרָאד סָאװ ,הלהב

 ןבָאה רעטצנעפ יד ךרוד .ןירַא ףיוה רעזדנוא ןיא טלייאעג דניוושעג ןבָאה רימ
 רימ .ּפעק ענעדנוברַאפ ןוא רעדיילק עטקילפעצ טימ ןשטנעמ ןפיול ןעזעג ךָאנ רימ
 ןרָאװעג טנַאקַאב זיא'ס ןעוו ,ירפרעדניא זיב ןטרַאװרעד טנָאקעג םיוק ךיז ןבָאה
 ןרָאװעג ןלַאפַאב ןענעז ץַאלּפ-רעטַאעט ןפיוא ןשטנעמ יד יװ ,סעיינ עכעלקערש יד

 ףדרעװש עליוה ןוא ןסקיב יד טימ ןקַאזָאק ןוא ןרַאדנַאשז ןופ ןטייז עלַא ןופ

 יד ףיוא ןרָאװעג ןכָאטשעצ ןוא ןטערטעצ ,ןטינשעצ ןענעז רעטרעדנוח זַא ױזַא

 ענעגייא סָאד .ןעװעטַאר טלָאװעג ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,רעווקס ןופ ןטייכאטש עקיציּפש

 עשידיי יד וו ,סָאג עשנעג רעד ףיוא "קַאיװַאּפ, םייב ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא

 סָאװ ,עטריטסערַא עשיטילָאּפ יד ןעיײרפַאב וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ןרענָאיצולָאװער

 ערעייז ןבעגעגכָאנ טשרמולכמ ייז ,טרַאנרַאפ עסַאמ יד טָאה'מ .ןסעזעג טרָאד ןענעז

 טקידנעעג ךיז טָאה ױזַא .ןלַאפַאב ךעלרעדרעמ ייז ףיורעד דלַאב ןוא ,ןעגנַאלרַאפ
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 ןופ טֿכַאנ רעד ןיא עיצוטיטסנַאק רעטשלעפעג רעד רעביא דיירפ עקיטייצירפ יד

 .רעבָאטקָא ןטעצעביז

 טכַארבעג טָאה עיצוטיטסנַאק רעטקנעשעג טשרמולכ רעד טימ גנושיוטנַא יד |

 רעװעשרַאװ רעד רַאֿפ טּפיוהרעביא .קערש ןוא גנורעטיבראפ ךס ַא ךיז טימ

 תועידי עקידארומ ןעמוקנָא ןביוהעגנָא ןבָאה דנַאלסור ןופ .גנורעקלעפַאב רעשידיי

 זַא ,ןעגנַאלק ןטײרּפשרַאפ ןביױהעגנָא ךיז ןנָאה'ס .ןדיי ףיוא ןעמַָארנַאּפ עטיירגעג ןופ

 גנוריגער יד זַא ,טסעומשעג טָאה'מ .םָארגַאּפ ןייק ןדיימסיוא טשינ טעװ עשרַאוװ ךיוא

 יז טלַאה ןוא ,סעקישטשמַארנָאּפ סענַאגילוכ פעשיסור תונחמ זייווכעלסיכ טגנעדכ

 טָאה'מ .תולהב יד ןבייהנָא ךיז ןפרַאד'ס ןעוו ,גָאט ןסיוועג ַא ףיוא טיירג ץעגרע

 ןיא ,ןענױשרַאּפ עטקיטכעדרַאפ סעּפע ןעועג ןעמ טָאה טרָאד ןוא ָאד זַא ,טלייצרעד

 ַא יא עמַאמ יד ןעוו ,ןגרָאמירפ ַא קנעדעג ךיא ןוא .ןעלטיה ןוא סעוולב עשיסורד

 ,ףָאלש ןופ טקעוועגפיוא ךימ ןוא בוטש ןיא ןעמוקעגפיורַא ענעקַארשרעד טיוט םוצ

 ךיז ףיוא טַאהעג טָאה סָאװ ,טָאלב-סגנוטייצ קיטייזנייא ,סייוו א רימ קידנעגנַאלרעד

 עבַאגסױא-ַארטסקע ןַא ןעוועג זיא סָאד .שיערבעה ןיא תורוש עצרוק עכעלטצ זיולב

 | - ."תריפצה,, ןופ

 טַאהעג טלָאמעד דָארג זיא ,"הריפצה,, ןופ רָאטקַאדער רעד ,ווָאלָאקָאס םוחנ |

 ןייז טימ ןדיי רעװעשרַאװ יד טרימרַאלַא רע טָאה סָאד ןוא ,גרוברעטעּפ ןיא ןעוועג

 רעקידײל רעצנַאג ַא ףיוא טזָאלעגסױרַא טָאה גנוטייצ יד סָאװ ,עשעּפעד יגנוגרָאװ

 ,ןדיי, :רעפעגמוא ,טנעײלעג קערש טימ בָאה ךיא .עשעּפעד ענייא יד זיולב .טייז

 יד ןַא ,טסוװרעד ךיז ךיא בָאװ ןלעװק ערעכיז ןופ .טיירג טייז ,טנרָאװעג טייז

 ןענעדרָאוצנייא עשרַאװ ןייק ןרָאװעג טכַארבעגנײרַא ןענעז סָאװ ,"סעדנַאב עצרַאװש;

 ?ןטערטסיֹורַא ןגרָאמ ןפרַאד ,םָארגָאּפ ןשידיי ַא

 םעד בילוצ זַא ,טרעכיזרַאפ טָאה ןעמ .ןעוועג טינ טלָאמעד זיא םָארגָאּפ ןייק

 יד יו טקנוּפ עשידיי יד ,ןעײטרַאּפ ערענַאיצולַאװער יד ןופ ךיז ןשימניירַא ןלענש

 ןיא גנורעקלעפַאב יד ןריזינַאגרָא וצ ןביוהעגנָא ךיג ףיוא ןבָאה סָאװ ,עשיליוּפ

 שרעטצניפ עריא ןריפוצסיוא טגעוורעד טשינ ךיז טכַאמ יד טָאה ,ןלײטּפָא-ץושטסבלעז

 ךָאנ ןוא ,געט עלופסגנוטרַאװרעד ,עקיורמוא ןגיוצעג ךיז ןבָאה סע רעבָא .רענעלּפ

 עשידיי רעװעשרַאװ ערעדנַא עלַא יװ טקנוּפ -- ףיוה רעזדנוא .טּכענ ערעלופקערש

 יד ןופ עפורג רעדנַא ןַא טָאה טכַאנ עדעי .ןרָאװעג טריזיליבַאמ זיא -- ףייה

 זַא ,םעטסיס-לַאנגיס ַא טלעטשעגנייא ןעוועג זיא'ס ןוא .ןכַאװ טזומעג רעניווונייא

 דלַאב ןעמ לָאז ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא "ןבייהנָא סעּפע, ךיז טעװ הלילחו רעמָאט

 ןעמ טָאה טייהרעליטש ,ףייה עקידתונכש יד ןריזיליכָאמ ןוא ןבעג ןסיוו וצ ןענָאק

 עמייהעג .רעוװעג טימ ןרָאװעג טגרָאזַאב וליפַא ןענעז ןפורג יד זַא ,טדערעג

 ,טרילָארטנָאק ןוא ןסירעגכרוד וליּפַא טכענ יד ןיא ךיז ןבָאה ןלורטַאּפ ערענָאיצולָאװער

 | .רעטרע ערעייז ףיוא ןענעז ףייה יד ןיא ןּפורג-ךַאװ יד יצ

 סָאד ןוא ,רעביראפ זיא קערש יד זיב ,ןכָאװ עכעלטע ןעגנַאגרַאפ ןענעז ױזַא

 ,גנַאג ןלַאמרָאנ ןייז ןעמענוצנָא קירוצ ןביוהעגנָא טָאה ןבעל עשידיי

: 3 : 

 ,שינעעשעג ַא יב סטנעָאנ ןייז וצ טסרעשַאב ןעוװעג געט ענעי ןיא זיא רימ

 רעד ןעוו .עשרַאװ עשידיי סָאד טּפיוהרעביא ןוא ,ץנַאג טלסיירטעגפיוא טָאה סָאװ

 ררוצ ןטסַאהרַאפ םעד ןסירעגפיוא עבמָאב ַא טימ טָאה ןַאמלוש ךורב רוחב רעשידיי
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 םורַא ,סַאג ענגַאב רעד ףיוא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ .ָאניטנַאטסנָאק לארשי

 רעבָא .גָאטימכָאנ רעקיטכיל ,רעקינוז ַא ןעװעג זיא'ס .עקסישזקַאטנעװש רעד

 יװ טָאה טײקיורמוא עזעװרענ יװ סעּפע .סָאװרַאפ טסוװעג טשינ ןײלַא טָאה'מ

 לָאמנייק ןטייצ ענעי ןיא טָאה טעטיזעוװרענ ןייק שטָאכ .טפול רעד ןיא טבעוושעג

 ךיז סע טָאה גָאטימכָאנ םענעי רעבָא ןסאג רעװעשרַאװ יד ןיא טלעפעג טשינ

 .םורַא טנעגעג רעד ןיא טגעװַאב קיורמוא ךיז ןבָאה ןשטנעמ ,טליפעג סרעדנוזַאב

 ,סַאג עקסװָאקלַאשרַאמ רעד וצ טריפעג ןבָאה סָאװ ,ןעײװמַארט יד ןבָאה סעּפע

 ?ןרָאפעגרעביא ןצימיא ןעמ טָאה .ןטלַאהרַאפ ייז טָאװ רעצימיא יצ .ןטלַאחרַאפ ךיז

 ?סעניש ײװמַארט יד ףיוא טקנוּפ טשלחעג רעצימיא טָאה יצ

 רעכעלרעדיוש ַא ךרוד ןרָאװעג ןסירעגפיוא יוװ םורַא רעצנַאג רעד זיא גנולצולּפ

 טימ ןטָאשעצ ךיז ןוא טצַאלּפעג ןבָאה רעזייה יד ןיא רעטצנעפ יד ,גנולסיירטפיוא

 ןופ סעילַאװכ יד רעביא יוװ ,עדנוקעס רעבלעז רעד ןיא ןוא .גזַארבעג ןקידזאדומ ַא

 עקידיירפ ךעלרעדיױש עכעלטע יד ןגָארטעצ ךיז ןבָאה ,טפול רעטלסיירטעצ רעד

 = !ןרָאװעג טעגרהרעד זיא װָאגיטנַאטסנָאק,, :רעטרעוו

 "נַאטסנָאק .ןלעטשוצרָאפ רעווש ךיז זיא ,טניימעג טלָאמעד טָאה הרושב יד סָאװ

 יב רעקנעה רעשירַאצ רעטסכעלרעפעג ןוא רעטסטסַאהרַאפ רעד ןעוועג זיא ווָאניט

 טשינ רע ןיא ןעוועג .ןדיי ןשיװצ טּפיהרעביא ,גנורעקלעפַאב רעוװעשרַאװ רעד

 טָאװה רע .לקריצ ןט8 ןֹופ רַאסימָאק-ספליהעג ַא זיולב ,רעטמַאַאב רעכיוה ןייק

 ,טזידַאס ןטרירענעגעד ןוא תוירזכא רעכעלקערש ןייז טימ טנכייצעגסיוא רעבָא ךיז

 טָאה סָאװ ,רענָאיצולָאװער ןטקיטכעדרַאפ ןדעי ןקיניּפ טגעלפ רע ןכלעװ טימ

 רעד בא ,ךָאנ טסעומש רעװ .טנעה ענייז ןיא ןלַאפוצנײרַא קילגמוא סָאד טַאהעג

 .רעדיוש ןוא קערש ןפרָאװעגנָא טָאה ןעמָאנ רעזיולב ןייז .דיי א ןעוועג זיא ןברק

 קידהחיצר ןייז טימ ,וָאניטנַאטסנָאק רעקירָאהטױר ,רעטיובעג טסעפ רעד ןעוו

 ןָא ןסַאג עשידיי יד רעביא ןוײװַאב ךיז טגעלפ ,ןגיוא עקיטשרודטולב ןוא םינּפ

 תעשב יװ טקידײלעגּפָא ןסָאג יד ךיז ןבָאה ,לורטַאּפ ןשירעטילימ ַא ןופ ץיּפש רעד

 ןיא ןָאט דנעוו ַא לָאמַא טימ ךיז טגעלפ רעקרַאפ-ןסַאנ ןופ םָארטש רעד .הפגמ ַא

 .טָאה רענייא רעדעי .ןעגנַאגעג זיא ווָאניטנַאטסנָאק ווו טרָאד ןופ קעװַא -- טייז ןייא

 יװ ןוא "!טייג ָאניטנַאטסנָאק !קירוצ,, :עקידנעמוקנגעקטנַא יד טנרָאװעג קילייא

 ןוא ,סױא ײרד ַא ןבעגעג שינַאכעמ ןיוש ךיז ןעמ טָאה טקריװַאב ףושכ ַא ןופ

 סָאװ ,םעד ןעוועג זיא ייוו רעבָא .רעטייוו סָאװ קעװַא ,קירוצ ןענַאּפש וצ ןכיוהעגנָא

 "נָאק ןיא ןלַאפעגניײרַא קילעפוצ זיא רעדָא ,ןעײרדסױרַא טנַאקעג טשינ ךיז טָאה

 רעלעק ןיא טרָאד ןוא .שינעעזנייא םוש ןָא טּפַאכרַאפ טָאה רע .טנעה סווָאניטנַאטס

 -סערַא יד "ןשרָאפסיױא,, ןטימ ןעמענרַאפ ןיילַא ןיוש ךיז וע טגעלפ לקריצ ןט8 ןופ

 יד ןופ תודע ןעװעג ןענעז רעזייה עשידיי עקימורַא יד ןופ םינכש יד .עטריט

 .רעלעק-לקריצ ןופ טכַאנ עדעי ןגָארט ךיז ןגעלפ סָאװ ,ןעיירשעג ענעלרעמָאי

 סוָאניטנַאטסנָאק ןגעוװ .טנעמָאמ רעשידיי ןייר ַא ךיוא ייברעד ןעווטג זיא'ס

 -רַאפ טלייצרעד עשרַאװ ןיא ןעמ טָאה ןטנַאטסערַא עשידיי וצ האנש רערעדנוזַאב

 עטױיטּפָאדַא יד .יורפ עשידיי ַא עלָאר ַא טליּפשעג ַאד טָאה'ס .סעטכישעג ענעדיש

 טימ .זיוהנעביוט לאומש רדזוס-עירעטנַאלַאג רעקוװעלַאנ ןשיריבג םעד ןופ רעטכַאט
 ןרַאפ עיסעצנָאק יד ןגָארקעג טַאהעג זיהנעכיוט לאומש טָאה רעירפ רָאי עכעלטע
 סָאד ןעועג רעטעּפש זיא'ס ווו טרָאד .קרַאּפ רעוװָאנַארומ ןיא ץאלּפ-סגנוליײוורַאפ
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 -ספליהעג ןעוועג טלָאמעד זיא וָאניטנַאטסנָאק .רעטַאעט רעװָאנַארומ עשידיי עטמירַאב

 םעד רעביא טכיזפיוא יד טאהעג ןוא ,לקריצ רעוװָאנַארומ ,ןטרעפ ןיא רַאסימָאק
 ,גנורעקלעפַאב עשידיי ערעמירָא יד ןלייוורַאפ סנטסרעמ ךיז טגעלפ'ס וו ,קרַאּפ

 ַא ,רעטכָאט סזיהנעביט טימ טנעקַאב ךיז ןוא ןעזרעד טרָאד רע טָאה לָאמנייא
 ןיא טבילעגנייא קרַאטש ךיז ןסייװ סע לָאז ,טָאה רע .השורג עגנוי ענייש דליב
 רַאפ טַאהעג הנותח ןכיג ןיא ןוא ,ןרעה טלָאװעג טשינ םיא ןופ טָאה יז רעבָא .ריא
 זיב זיא רעכלעוו ,וָאניטנַאטסנָאק ןטלפייווצרַאפ םעד טָאה סָאד .דלעפיינ ןסיוועג ַא

 רע זַא ,ןרָאצ ַאזַא ןיא טכַארבעג ,ױג רעקידהשקשינ ַא ןעוועג טָאהעג טלָאמעד
 גנוגעוַאב ערענַאיצולָאװער יד ןעו ,רעטעּפש ןוא .לארשי אנוש ַא ןרָאװעג זיא
 ץרַאה ןיא ,לקריצ ןט8 ןיא ןרָאװעג טריפעגרעכירַא זיא רע ןוא ,ןפקַאװעצ ךיז טָאה
 סנטסרעמ האנש עצנַאג ןייז ןזָאלסיױא ןעמונעג ךיז רע טָאה ,טנגעג רעשידיי רעד ןופ

 ,טנעה ענייז ןיא ןלַאפעגנײרַא ןענעז סָאװ ,עטריטסערַא עשידיי יד וצ

 ּפילוצ ןרָאװעג טרעטערגרַאפ ךָאנ רעטעּפש זיא ןדיי וצ האנש סוװָאניטנַאטסנַאק
 תבש ַא ןיא .השוב ןוא קערש ךס ַא טפַאשראפ םיא טָאה סָאװ ,לַאטרָאפ םעד

 ענייז ןָא ןײלַא ןעגנַאגעג זיא רע תעשב ,סָאג עקסנַאּפ ףיוא רע זיא ,ירפרעדניא

 ַא טימ ןעמַאװצ ,ןרענָאיצולָאװער עשידיי הנחמ ַא ןופ ןרָאװעג ןלָאפַאב ,סרעטיה
 ןטסַאהרַאפ םעד טימ ןענעכערוצּפָא ךיז רשוכח תעש ַא ןעזרעד ןבָאה סָאװ ,ןומה ןצנַאג
 רעסערג ץלַא םעד ןיא דעבָא .רעקיטש ףיוא ןסיירעצ טלָאװעג םיא טָאה ןעמ .עשד

 ןופ הנכס ַא ןעזעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא גונעג ןענופעג ךיז ןבָאה םלוע ןקידנרעוו
 ,טנגונגַאב רָאנ ךיז טָאה ןומה רעד .טעװעטַארעגּפָא םיא טָאה ןעמ .םיא ןטיוט

 ןסירעגּפָארַא םיא ,דרעװש רעד טימ רעוולַאװער ןייז ןעמונעגוצ םיא ייב טָאה'מ סָאװ
 טריפעגוצ םיא דַארַאּפ-קזוח ַא טימ ןוא ,לטיה עשיאיײצילַאּפ סָאד ןוא ןטעלַאּפע יד
 סװָאניטנַאטסנָאק טָאה ןָא טלָאמעד ןופ .טזָאלעגּפַא םיא ןוא לקריצ םוצ טנעָאנ

 ,םורֲא טנגעג עצנַאג יד ט"יזירַארעט טָאה רע .ץשנערג ןייק טַאהעג טשינ תוירוכא

 זיא רע עכלעוו טימ ,ןלורטַאּפ יד ןיא ןטַאדלַאס לָאצ יד טקרַאטשרַאפ טָאה רע

 ןוא .ךעלטירטוצמוא ןיוש רע זיא טציא זַא ,ןסייהעג טָאה'ס ,טלגנירעגמורַא ןעוועג
 -גָאק -- העידי עלענשיץילב יד ןוא ,סיירפיוא-עבמָאב רעכעלקערש רעד ,לָאמַאטימ
 ..רעקיטש ףיוא ןסירעצ ?וָאניטנַאטס

 עקימורַא יד ןוא ענגַאב רעד ףיוא עלַא יוװ טקנופ ,ךיא זַא ,ןגָאז וצ טרָאּפשרַאפ
 סיירפיוא רעד ווו ,עקסוװָאקלַאשרַאמ רעד ןופ לייוו .ןנָארטעגּפָא דלַאב ךיז ןבָאה .ןסאג

 יד ןבָאה סָאד .ירעסיש עקרַאטש ַא טרעהרעד ךיילג ךיז טָאה ,ןעמוקעגרָאפ זיא
 טעװ םיא טימ ןעװ זַא ,לעפַאב ַא טַאהעג לורטַאּפ סווָאניטנַאטסגָאק ןופ ןטָאדלָאס

 ,סקניל ןוא סטכער ןסיש ייז ןלָאז ,ןריסאּפ טטפע

 -עּבמָאב רעד זַא ,ןרָאװעג טסוװַאב זיאס ןוא טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה'ס

 רעד ןופ דילגטימ ַא ,ןָאמלש ףךורב רוחב רעשידי רעד ןעוועג זיא רעפרַאוװ

 טַאהעג טָאה רע .יײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עשיליופ יד ,*,ס.9.פ,, רעד יב ?עקווזיַאב

 טָאװה םיא ןוא ,טסורב רעד ףיוא ןעגנַאהעגכָאג עבמָאב עטלעטשרַאֿפ יד ןגָארטעג

 -לַאשרַאמ גָאר םוצ זיב ןעמוקוצוצ ,ןטָאדלָאס-לורטַאּפ יד ץַארט ,ןכעגעגנייא ךיז

 טפַארק יד .טרילורטַאּפ טָאה ווָאניטנַאטסנַאק וװ ,עקסישזקַאטנעװש ןוא טקסווװָאק

 ךעלקילבנגיױא זיא וָאניטנַאטסנָאק זַא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא עבמָאב רעד ןופ

 יד ףיוא ןעגנעה ןענופעג ןעמ טָאה רעּפרעק ןייז ןופ רעקיטש ןוא ,ןרָאװשג ןסירעצ
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 ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ לָאצ יד .רעזייה יד ןופ ןסמיזעג ןוא ןענַאקלַאב עקימורַא

 יד טשינ ןעוו ,רעסערג ךס ַא ןעוועג טלָאװ ןרָאװעג טעגרהעג םיא טימ ןעמַאזוצ

 ,טייצ רעטמיטשַאב רעד רַאפ ;ןעמונעגנָא ןבָאה רעלַאפנָא יד סָאװ ,ןעלטימ טכיזרָאפ

 ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןוא ןשלח טכַאמעג ךיז טייל עגנוי ןסַאג ענעדישרַאפ ןיא ןבָאה

 -רַאמ רעד וצ טנעָאנ ןרָאפוצוצ טשינ ןעיײוװמארט יד ןטלַאהוצּפָא ידּכ ,סעניש יד

 ,סַאג עקסוװָאקלַאש

 זיא ,ןאמלוש ךורב ,ןײלַא רעלַאפנָא רעד סָאװ ,ןעוועג זיא עטסקידשודיח סָאד

 טָאה רע ,ןפיױלטנַא וצ ןביוהעגנָא למוט ןיא טָאה רע .ןרָאװעג טקידעשַאב טשינ

 ןוא ,סרעפלעהסױרַא םירבח ענייז ןופ םענייא ןלַאפַאב זיא ןעמ יו ןעזרעד רעבָא

 ךיז ןַאז טָאה רע ןעװעטַאר וצ םענעי ,רעװלַאװער ןייז טימ ןסָאשעג טָאה רע

 רֶעבָא ,סַאג "ענירג, רעקידנבענרעד רעד ףיוא "ףיוהנזייא, ןיא ןגָארקעגנײרַא

 ןטענָאיַאב יד טימ ןכָאטשרעד םיא ןוא טגָאיעגכָאנ ןטַאדלָאס יד םיא ןבָאה טרָאד

 ףיוא רבק ןייז רעבָא ,טײהרעליטש ןעמוקעגרָאפ זיא היול סנַאמלוש ךורב
 ןגיצעג ךיז טָאה טנגוי עשידיי יד ןיחווו ,טרָא ןַא ןרָאװעג זיא םלוע תיב רעשנעג
 טגעלפ סָאװ ,רוחב ןטושּפ םעד ןופ ןעמָאנ רעד .ןעמולב טימ ןוא גנַאזעג טימ

 םעדכָאנ זיא ןוא ,טסַאּפ ןוא טסוּפ ןעײרדמורַא ךיז ,טליײצרעדכָאנ טָאה'מ יו ,רעירפ

 ןביהרעד ךיז ןוא גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא
 תריסמ ןופ לָאבמיס ַא ןיא ןלױוּפ ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא ,טייקשידלעה זיב

 ןגנוי ריא ףיוא ץלָאטש ןעוועג זיא עשרַאװ עשידיי סָאד .טומ ןזָאלקערש ןוא שפנ
 :יװ םעד ןגעוו רעדיל סקלָאפ עמינָאנַא ןרָאװעג ןפַאשעג וליפַא ןענעז סע ,דלעה

 ,ןעגנַאגעגסױרַא סַאג רעד ףיוא זיא ןַאמלוש ךורב זַא;,

 ...טנַאה רעד ןיא עבמָאב ַא טימ רע זיא ןעגנַאגעג

 .רבק ןייז ןטערטעצ ןוא ןפרָאװעצ לָאמניא טשינ טָאה יײצילָאּפ עשירַאצ יד

 טרעהעגפיוא טשינ סיעכהל ףיא טָאה טנגוי ערענָאיצולָאװער עשידיי יד רעֶכָא
 וצ ידכ ,ויטַארטסנַאמעד ןיהַא ןעמָארטש ןוא ,הבצמ ןייז ןלעטשוצפיוא רעדיוו
 ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמלוש ךורב ןטבילַאב רעייז רַאפ ןעמולב עשירפ לָאמ סעדעי ןגייל

 .טָאניטנַאטסנָאק ןקיטולב םעד ןָא ,םידוהיה ררוצ םעד ןָא ןעוועג םקונ

 (1947 ,םערייא סָאנעוב ,"ףייה רעוועשרַאוו, ךוב ןופ)
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 י 4 ,י"סס ,ץ"סס .,,י"סס .,,"סס ,ץי"סס .,,י"סס אפס .,,י"סס .,,"סס .,,י"סס .,,י"סס .,יי"סס .,"נ

 יןליופ, קרעוװ ןקידנעבנביז ןֹופ ךעלטיּפַאק ןביז

 | סעיסעווירפ יד

 ,עשרַאװ ןיא סעווירּפ היעשי 'ר ,ןליוּפ ןיא םיריבג עשידיסח יד ןופ בייל רע
 יד-טָא ןבײרשַאב וצ ךימ םענ ךיא רעדייא .רעטכָאט 1 ןוא ןיז 6 טַאהעג טָאה "

 "נוזַאב ַא ןעוועג זיא ייז ןופ רעדעיַא סָאװ --- ?סעסעווירּפ,, יד ןופ רעזייה 7
 ןופ ןדער לכ-םדוק ךיא לעװ -- "ךעלעטלעוו טימ טלעוװ,, עשיריבג-שידיסח ערעד

 טָאה סעװירּפ להשמ רעד טָא .ןעמָאנ ןטימ סעווירּפ להשמ ,ןיז ענייז ןופ םענייא
 ,ןבעל ןרעטעּפש ןיימ ןיא לָאר ַא טליּפשעג סרעדנוזַאב

 זיא סעווירּפ היעשי 'ר ןופ דסח םעד ןגעוו ןי ז יד ןשיוװצ ףמַאק ןקיבײא םעניא

 -ירּפ יד ןשיווצ "ףמַאק-ףיוה, רעד .רעטסקילעטשרעטניה עמַאס רעד ןעוועג להשמ
 ןוא ןסקַאוװעגסיױא טַאהעג ןענייז ייז ןעוו ןַאד זיולב טשינ טריפעג ךיז טָאה סעסעוו

 -ַאמַאק ַא --- ,עילירַאמַאק ןייז ןוא טניזעג-זיוה ןייז טַאהעג טָאה ייז ןופ רעכעלטיא
 ךיוא ,ןיינ -- ןטוטיּפַאל ןוא םיברוקמ ,םינכדש ,רעקעל-רעלעט ײלרעלַא ןופ עיליר

 ןשיוװצ טָאה ,טַאהעג-הנותח וליפא רָאג ןבָאה ייז רעדייא ,בוטש-רעדניק רעד ןיא
 זיא רדסכ .טפַאשביל עסיורג ןייק טשרעהעג טשינ רעדניק:-סעווירּפ עשיריבג יד
 -ומכעגנָא ןוא ןגנערטש ןופ ןדָאנג יד ןגעוו געיעג"טעוועג ַא ןעגנַאגעגנָא יז ןשיוצ

 -רוטַארעטיל ,טסיעסע ,טסינַאמָאר ,רעליײצרעד ,טעָאּפ ,קנורט היעשי-לאיחי
 ןטיבעג ײלרעלַא ףיוא ןטפירש דנעב קיסיירד ןופ רבחמ ,טסירַאומעמ ,רעקיטירק
 -- 1887 רָאי ןיא ,ןלױּפ סערגנָאק ןיא קסלומסָא ףרָאד ַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא
 .סוחיי ןעיריבג ןופ דצ סעמַאמ רעד ןופ ,סוחיי ץשינבר ןסױרג ןופ דצ סנטַאט ןופ
 ןופ .ץיוװע רעד ,לארשי ץרא ןיא טניוװעג ןוא טזיירעג ךסַא ןרָאי עגנוי יד ןיא
 םעדייא .סנגעמרַאפ-החּפשמ עסיורג וצ ףתוש ןוא שרוי --- שזדָאל ןיא 1925 זיב 9
 ןוא דנַאלסור ךרוד .עשרַאוו ןיא 1939 זיב 1925 ןופ .סעסעווירּפ רעװעזערַאוו יד ןופ
 .1961 ילוי ןיא ןברָאטשעג ָאד ןוא 1941 רָאי ןיא קרָאי וינ ןייק ןעמוקעג ןאפַאי
 רָאי עכעלטע .סרעביירוע עשידיי עטסכיירגלָאּפרעד ןוא עטסרַאבטכורפ יד ןופ רענייא
 -וקעס ,רענרעדָאמ ַא ןופ גָאלָאעדיא ןלױּפ ןיא בולק-עּפ ןשידיי ןופ טנעדיזערּפ
 -םיוא ."דנוב, ןופ םיכרד עשיעדיא יד וצ טנעָאנ ,גנומענַאב טלעוו רעשידיי רערעל
 ףיט .םוטנדיי ןשילױפ ןקירעיטנזױט ןופ טייקניזע ןוא טייקפיט רעד ןופ רעשטייט
 -ַאלק ןייז ןופ .טייקשידיי רעוװעשרַאװ רעקיטרַאקיצניא רעד טימ ןעגנורדעגכרוד
 רעוועשרַאװ עכעלטע םױק ָאד רימ ןעגנערב ,"קלױּפ, קרעוװ ןקידנעבנביז ןשיס
 ,ךעלטיּפַאק
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 ןיז יד ןייז וצ ןענוגרַאפ טכייל טשינ רעדניק ענייז טָאה היעשי 'ר .רעטָאפ ןטער
 ןבעל "סעסעווירּפ,, ךָאנ ןדייל וצ ןעוועג רעווש זיא םיא ןוא סעווירּפ היעשי 'ד ןופ

 ײז סע וָאל -- ָאי ןיױש ביוא .דובּכ ןטימ ןלייט טלָאװעג טשינ ךיז טָאה רע .ךיז

 ,שינעּפַאצ טולב טימ ןוא םערעוו ענירג טימ ןעמוקנָא שטָאּכ

 םעד םורַא ךעלעבייל סעווירפ שגנוי יד ןשיווצ געיעג ןרעטיב ןקיזָאד םעדז ןיא

 טשינ ויא רע .ןטניה ןופ רָאג ןבילבעג סעווירּפ להשמ זיא בייל ןטערומכעגנָא ןסיורג

 ייס ןעוועג זיא רע .טייצ רעטכער רעד ןיא גנורּפש םעד ןָאט ןצ קיפיפ יױוַא ןעוועג

 רעדירה יד .הפידבכ לקיטש ַא ןוא ,טרעּפמולעגמוא לסיב ַא ייס ןוא פמעט לסיבַא

 -ןייא ןעוועג זיא סָאװ רעטָאפ רעד .ייר רעד ןופ ןפוטשוצסױרַא םיא ןזיװַאב ןבָאה

 א סלַא הביבס רעצנַאג ןייז ןופ יא ןוא ןיז ענייז ןופ יא טהפנחעגנייא ןוא טגיוועג

 תונורסח עׂשינַאגרָא טעלהשמ ןעזעג טשינ טָאה -- טלעװ רעד ןופ ?טקנוּפ-לטימ,

 ךעבענ ןעק רע רָאנ ."ןכַאמטימ ,, רעטיב גנידצלַא ליוו ,סע טסייה להשמ ,רע זַא ןוא

 טכַאמ עשיטָאגע ןייז ןוא דובכ ןייז יו ןעזעג זיולב טָאה סעווירּפ היעשי 'ר .טשינ

 "עג טשינ טָאה היעשי 'ר .ןוז ןקילעטשרעטניה ןקיזָאד םעד ייב טרענימעג טרעוו

 ,ליפעג -תובישח ןייז תוכייש ןיא טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו ןצנוק ןייק ןופ טסוװ

 "ַאפ רעטַאּפ, רעתמא ןַא יו רע טָאה טלָאצעגּפָא ,ןלָאצוצּפָא יו טסווװעג טָאה רע

 דנומגיז ןכלעוו ?עדַאטס-רוא, רעכעלשטנעמ רעד ןופ ?רעטָאפ ,, ַא יװ ,"סאילימ

 עכעלשטנעמ יד טביילב ,סיוא טעז סע יװ .ןבירשַאב ךעלרעדנווו ױזַא טָאה דיורפ

 "סנבעל יד ןוא ןטייצ יד ןופ ןעגנולדנַאװ יד ףיוא טקוקעג טשינ עליבַאטס ַא עכט

 | | ,םינפוא

 -עלַאפעגּפָארַא רעד זיא רע זַא ןזיוועג רדסכ ןעלהשמ טָאה סעווירּפ היעשי 'ר

 יד ןשיוװצ ?לטערב-ישַא, סָאד ,סעסעװירּפ יד ןופ עטעּפָאל רענעדלָאג רעד ןופ רענ

 "עגמוא ןופ ליפעג סָאד טקרַאטשעג רעמ ךָאנ סע טָאה ןעלהשמ ןיא ."רעדירב

 ןפיולוצטימ טרינגיזער יװ טעמכ טָאה רע ןוא ,טײקנפלָאהַאבמוא ןוא טייקטרעפמול

 זיא להשמ סָאװ קינייו ןעוועג זיא סע רעבָא .רעדירב יד ןשיװצ געיעג-טעוו ןיא

 .טעװ ןיא טייקילעטשרעטניה רעדעי ןיא .טייקיטסול-ףמַאק ןיא ןרָאװעג רעכַאװש

 ,תובישח ןייז ןופ גנורענימ א ןעזעג סעווירּפ היעשי 'ר טָאה דסח ןייז יבגל געיעג

 ןשיסעוװירּפ םעד ןופ טייקטרעטיברַאפ רעמ ןפורעגסיורַא רָאנ טימרעד טָאה להשמ

 - | | .סַאילימַאפ-רעטַאּפ

 רעד ףיוא ןטלַאה וצ ךיז ױזַא יו טקניטסניא רעייז ךיוא ןבָאה ןבעל ןיא עכַאװש

 ןטײקערטיכ עטנכערעגסיוא יד ןופ ןדער וצ טניוװעג ןענייז רימ .ךַאלפרעביוא

 ךיוא טָאה רע ןוא עקשעמעל ןייק טשינרָאג זיא טקניטסניא רעד ,ָא ,לכש םענופ

 ןטסטרעּפמולעגמוא םעד סױרַא טריפ רע ןוא ,תונובשח ןוא ןגעוו ענעטלַאהַאב ענייז

 .געו ַא סעּפע ףיוא ןטסנפלָאהַאבמוא ןוא

 להשמ ףךיז טָאה ,ןכַאמ טשינרָאג רע טעװ רעדירב יד ןשיווצ ףמַאק ןיא זַא ןעזעג

 םעד ייב טסניד ןיא ןלעטש וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה רע .הצע רעדנַא ןֵא ןבעגעג

 רעדורב רעד ;רעדירב עקידנפמעק יד ןשיווצ ןטסקידרעּפָאה ןוא ןטסקרַאטש עמַאס

 'ר ןופ ענעטעמס עצנַאג יד טעמכ ןעמענוצּפָארַא ױזַא יו טסוװעג טָאה רעכלעוו

 ייב לדרעפ ןפיוא טציז רע זַא ןעזעג ךעלרעּפמײשַאב טָאה ןעמ ןוא ,םידסח סהיעשי

 ,"גגילביל,, סהיעשי 'דר יוװ סנױזַא סעּפע ןרעוו וצ ןָא טביוח ןוא ןסעווירּפ היעשי 'ר
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 ןגָארט וצ טיירגעג ךיז טָאה סָאװ -- ןעמָאנ ןטימ רזעלא -- רעדורב רעקיזָאד רעד
 טָאה להשמ סָאװ ,סָאד טצונעגסיוא טָאה ,טעסעווירּפ יד ןופ "לדמעה ענעדייז, סָאד

 עקיטפנוקוצ יד ךיז טָאה סנטשרע .סעציילפ ענייז רעטניה טלעטשעג םיצולּפ ךיז
 "פעד טָאה יז סָאװ םעד טימ ליזװ טליפשג ןיוש טעסעוװידּפ יד ןופ ?טנַאה עטשרע,

 םעט ןטיז םעד ךיוא טרעיײנ ,דסח סהיעשי 'ר ןופ עפש עלופ יד זיולב טשינ טריּפש

 רעד ָא-טָא ,טנטייווצ .סעסעווירּפ יז ןופ רעדורב ַא רעביא גנושרעה ןוא טכַאמ ןופ
 ןדייס ,טנערוקנַאק ַא ןייז וצ טרעהעגפיוא ,גנילביל םעד ,םיא טָאה טָאװ רעדורב

 טימ ףמַאק םעד ןכַאמ רעטכייל רָאג םיא טעװ ,רעפלעהטימ רעקינעטרעטנוא ןַא רָאג
 רעד ןופ ןרינגיזער טלָאװעג טשינ טָאה ייז ןופ רענייק סָאװ ,רעדירב עקירעביא יד
 "הרוכב , יד ךיז טמענרַאפ ףוס-לכ-ףוס זַא ןעזעג ןפָא טָאה ןעמ םגה --- הרוכב

 ןרזעלא ןופ טנעה יד ןיא ןבעװשוצניײרַא

 ,ןייז וצ ברקמ יװ סניֹזַא סעּפע ןעלהשמ ןכיוהעגנָא רָאג טָאה סעוויוּפ רזעלא

 ןפיוא טגָאזעג -- טדַאשעג טשינ ךעלנעזרעפ םיא טָאה סע ןעוו --- וליפא טָאה רע

 טייצ וצ טייצ ןופ םיא ןוא ,רעטָאפ ןרַאפ ?טרָאװ טוג, ַא ןעלהשמ םענעפלָאהַאבמוא
 סעווירּפ היעשי 'ר .ןדָאנג סעטעוװירּפ היעשי 'ר ןופ ?לדנייב-דסח;  ַא ןפרָאװעגוצ

 טָאה רע ןוא ,ןסייבנייא טכייל ױזַא ךיז טזָאל טָאװ דיי רעד ןעוועג טשינ וליפא זיא

 ןייז ןגעוו געיעג םעד ןיא גנורענימ ַא ןעועג רדסכ טייקילעטשרעטניה סעלהשמ ןיא
 ןעלהשמ טריפעג טקיטסניא רעד ָאד טָאה ןגעווטסעדנופ ,תובישח -- סהיעשי 'ר

 -ונעג ןטסכַאװש םעד טָאה רעדירב יד ןופ רעטסקרַאטש רעד .געוו ןקיטניר ןפיוא
 ןרעסערגרַאפ וצ גנונעכערסיוא רעטלוב גונעג רעד טימ םגה ,ץוש ןייז ןיא ןעמ
 -רעטַאּפ םייב ןעמוקוצפיוהַא קיטליגדנע ןסנַאש יד ןוא טכַאמ ענעגייא ןייז טימרעד

 ןָאנבױא עמַאס ןפיוא טַאילימַאפ

 עלהנח
 .שינעעשעג סיורג ַא ןעשעג לייוורעד זיא סעווירּפ החּפשמ רעד ייב עשרַאװ ןיא

 ףיוא ןעגנַאגעג זיא עשרַאװ .סעווירּפ היעשי 'ר הבוט הבישב ןברָאטשעג זיא'ס

 סיורג טימ .ןימלע-תיב רעשנעג ןפיוא ןעוועג רבקמ ןהיעשי 'ר טָאה ןעמ .ךעלדער

 ןשיװצ ןטימניא ורוצ טגיילעג םיא ןעמ טָאה ןשינעביול ןוא םידּפסה טימ .,דַארַאּפ

 רעטָאפ רעייז טרעכיזרַאפ ןיז סקעז סהיעשי 'ר ןבָאה סָאד .םירבק עקידייל סקעז

 ןוא טרעדנוה רעביא ,םשה הצרי םא ,ךיז ןלעװ ייז .רעטייוו טייג תוכלמ ןייז זַא

 .ןסעווירּפ היעשי 'ר ,םיא םורַא ,ור וצ ןגײלקעװַא סקעז עלַא רָאי קיצנַאװצ

 רעביא ןשינעדָאל עסיורג יד סעווירּפ החּפשמ רעד ןיא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס

 גנידצלַא .רעטנזױט ךס ַא וצ ןעמונעג ןבָאה ןטַאקָאװדַא .השורי רעקינָאילימ רעד

 רעדעי טצעזעגקעװַא ךיז ןבָאה סעסעווירּפ סקעז יד .בוט-יכב טזָאלעגסיױא ךיז טָאה

 | ,הכולמ-אסכ ןייז ףיוא

 "עג זיאס .רעיורט רעסיורג ַא ןעוועג ךיוא זיא זיוה סעסעווירּפ להשמ ןיא

 ףוג ןטיוט ריא טָאה ןעמ .ןַארעמ ןיא ןברָאטשעג זיא יז .סעווירּפ עלעטיא ןברָאטש

 טיײקטנעָאנ רעד ןיא ןעװעג רבקמ םיא ןוא שילָאק ןייק ןַאב רעד טימ טגנערבעג

 טָאה תומותי ןוא םותי סעלעטיא ץוחַא זַא ,טזָאלעגסיױא ךיז טָאה'ס .?היח שפנ,, ןופ

 ןעוועג ריא זיא עלעטיא זַא ,טגָאזעג טָאה יז .סעווירּפ עלעריצ טריטנעמַאל ןטסײממַא

 טעמכ ךיוא זיא ,עלעריצ ,יז ןוא רעטסעוװש ענעגייא ןַא יו ץרַאה ןיא ןקַאבעגניײיא
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 וצ ןבָאה ,ןעלעטיא ךָאנ "העבש,, ןופ געט יד ןיא ,ווָאבישזג ןפיוא המותי ַא ןבילבעג
 ייב ןשינעדלעמ עסיורג ןָא ןעמוקניײרַא טנָאקעג ןדיי עדמערפ הריד ןיא ןעלעריצ
 ,ריט רעד

 ןעמחנמ רַאפ ךודיש ַא ןעוועקיש וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה טיוט סעלעטיא ךָאנ
 ,םיצירּפ רענעשטירקס יד ,סגרעבנטָאר יד רַאפ ןתח ַא ןרָאװעג לזמל זיא רע

 עלהנח זַא דוס ןייק ןייז טשינ רעמ ףרַאד עס זַא ןעמוקעגסיוא סע זיא ױזַא

 רעסָאװ ףיוא ןוא יױזַא יו טלייצרעד רימ טָאה (יורפ ןיימ) ןיילַא עלהנח .הלכ ַא זיא
 ,הלכ ַא זיא יז זַא ןרָאװעג ריווועג זיא יז ןפוא

 -עג לופ ךָאנ זיא בוטש עצנַאג יד -- ןתח ַא ןרָאװעג רָאנ זיא םחנמ יוװ דלַאב

 להשמ זיא -- רעטומ רענעברָאטשעג רעד ןופ שינעכעדעג ןוא רעיורט טימ ןעוו

 -סיוא טָאה רע .בוטש ןיא ריא וצ ןעמוקעגניירַא לָאמַא ,רעטָאפ סעלהנח ,סעווירּפ

 -עגקעװַא ךיז ,ךיז וצ ןעלהנח ןפורעגוצ טָאה רע .טסנרע ןוא ךעלרעייפ טקוקעג
 .סיוש רעד ףיוא ןעמונעג יז ןוא שיט םייב טצעז

 -כעלטרעצ עלַאטנעמיטנעט עכלעזַא ֹוצ ןעוועג טניווװעג טשינרָאג זיא עלהנח

 ,רעטָאפ םעד דצמ ןטייק
 רעדניק טימ ןטָארַאב טשינ ךיז ןפרַאד ןרעטלע םגה זַא ,טגָאזעג ריא טָאה רע

 ןופ םיגהנמ יד וצ טשינ רעהעג סע ,ןָאט ךודיש ַא ייז טימ ןליוו ייז ןעמעוו טימ

 סע יא המותי ַא ייב ןוא ,המותי ַא זיא ,עלהנח ,יז יו ױזַא --- ןגעווטסעדנופ ,ןדיי
 טָאה ייברעד -- ריא סע רע טלייצרעד ױזַא --- ןלייצרעד ריא זומ ןעמ ןוא שרעדנַא

 עלעישוהי 'ר רַאפ הלכ ַא ןיוש זיא יז זַא --- ּפָאק ןרעביא טעלג ַא ןָאטעג ריא רע

 | ,לקינייא ןַא סרענטוק
 .רעטומ רעד ןופ ןלייצרעד טרעהעג טפָא עלהנח טָאה רענטוק עלעישוהי 'ר ןופ

 עריא ןשיוװצ ןצעזקעװַא ךיז עלעטיא טגעלפ ןסע ןכָאנ ןסטכַאניוצ-קיטיירפ יד ןיא
 תוישעמ עקיזָאד יד ןיא ,ןרָאי-רעדניק עריא ןופ תוישעמ ןלייצרעד ןוא רעטכעט

 עלעישוהי 'ר ןופ ןעמָאנ רעד ןרעוװ טנָאמרעד טייקיטכרופרע סיורג טימ טּפָא טגעלפ

 ןטשרע םוצ ןתח ַא טימ טרָאּפעג רעווש ,ןעלהנח ,ריא ךיז טָאה סע ןוא ,רענטוק

 טכַארטעג טַאהעג טשינ ללכב ךָאנ טָאה יז .ןרָאװעג טרעטיצרעד עלעדיימ סָאד זיא
 ךיז טָאה סָאװ ףירגַאב ןדמערפ םעד רַאפ ןעמוקַאב ארומ טָאה יז ןוא ,ןתח ַא ןגעוו

 קינייװעניא ריא ןיא .ןליפעג עריא ןיא ןסירעגניײרַא לָאמַאטימ לַאפָארטסַאטַאק ױזַא

 זיא יז .רעטומ רעטבילעג רעד ןופ טיוט םעד ןופ ןדנווז עלַא ןעוועג ןפָא ךָאנ ןענייז

 ןתח ַא ןופ גנַאלק רעד ...המותי ַא ןופ טייקיזָאלפליה רעד וצ טניווװעגוצ טשינ ךָאנ

 "ומ רעד ןופ טרָא סָאד ןעמענרַאפ טעװ סָאװ רעצישַאב ַא יו ןעמוקעגסיוא ריא זיא
  .תוישעמ-רעדניק יד ןיא ךלמ-ןב רעלופשינמייהעג רעטייוו ַא יו ןוא רעט

 ןוא גנַאל טָאה יז ןוא ,דיירפ ןוא קערש ןשיווצ טרעטיצעג טָאה ץרַאה סעלהנח
 טכוזעג טרָאד טלָאװ יז יו ףיילג ,ןירא ןגיוא יד ןיא רעטָאפ םעד טקוקעג ףיט
 | ,דײשַאב םעד

 | | םיאנת עניימ

 טגָאזעג טָאה לרימ הרפש עמומ יד .רָאי ןצפופ ןרָאװעג טלַא עלהנח זיא ךעלדנע

 וצ .ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע ,דיומ:הלכ עתמא ןַא יו סיוא ןיוש טקוק יז זַא

 ,עשרַאװ ןיא םיאנת עלעיציפָא יד ןעווַארּפ
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 זדנוא ייב זיא ,ןסקַאװרעטנוא זיא סע יװ לָאז עלהנח זַא ןטרַאװ עגנַאל סָאד

 וצ ןביױהעגנָא ירפ רָאג טָאה עשטמילב.ץרַאה ןפיוא ןייטש ַא יו ןגעלעג ןעמעלַא

 טסקַאװ סע רעבָא ,רעטלע ןקוקסיוא לָאז יז ידכ רעדיילק עגנַאל ןעלהנח רַאפ ןכַאמ

 יו טקוקעגסיוא טָאה'ס .טראװעגסיױא ךיז ןעמ טָאה ךעלדנע .לענש ױזַא טשינ ךיז

 ,הלכ ַא םוקַאב ןוא ןתח ַא ןרעוו וצ ןָא ךיא ביוחה טציא טשרע

 החּפשמ עצנַאג יד זַא ,ױזַא טכַאמעג טָאה םיאנת יד ףיוא ןטרַאװ עגנַאל סָאד
 ןעוועג טלָאװ סע יו טקנוּפ םיאנת יד ףיוא עשרַאװ ןייק טזָאלעגטימ ךיז טָאה עניימ
 עטשרע סָאד סָאװ ןעועג זיא שינערָאפ ןסיורג םעד ןופ הביס יד .הנותח ַא ףיוא

 רענטוק רעד רַאפ .סעסעווירּפ יד טימ ןעמוקפיונוצ החּפשמ ןיימ ךיז ףרַאד לָאמ

 ךיז ןבָאה אפוג ענטוק ןיא םגה ,קָאש רעסיורג ןייק טשינ טרָאפ סע זיא החּפשמ
 -רַאװ רעד ףיוא ןייז וצ ןיכמ ןביױהעגנָא קרַאטש לאימחרי ןוא לקעי רעטעפ רעד
 סלאימחרי ןיא ."תוצע,, ןבעג וצ ןביױהעגנָא טָאה לקעי רעטעפ רעד .העיסנ רעוועש

 רעדליב עכעלרעדנוװ ןוא עסיז עלַא טילבעגרעדנאנאפ יינסָאדנופ ךיז ןבָאה ןורכז

 לאימחרי זיא ןשינעכעדעג עלַא יד ןופ תוקיתמ סיורג ןופ .הנותח סרעטָאפ ןיימ ןופ
 םיאנת רעװעשרַאװ יד זַא ,טביולגעג טָאה רע ןוא קידרעּפָאה רָאג ןרָאװעג ךיז ייב
 עקַאט ךיז טניול סע ןוא --- ,הנותח רעקסלומסָא רעד ןופ סניווַא סעּפע ןבָאה ןלעוו

 רעטעפ ןטימ לאימחרי זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד זיא סע .טלעו רעד ףיוא ןבעל וצ
 ןלאימחרי טָאה לקעי רעטעפ רעד .ןגירק וצ קרַאטש ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה לקעי

 -רעביא טָאה קָאש ןטסערג םעד ."עצאר, ןגירשעג טָאה לאימחרי ןוא "רַאנ,, ןפורעג
 יז ןבָאה ןדיי עטוג ןוא םינבר טימ .רעטומ ןיימ ןופ החּפשמ עטסָאוּפ יד טבעלעג
 ןדיי עטושּפ ךיז ייב םינבר ןענייז טרָאפ .טבעלעגנייא טַאהעג זיא סע יוװ ןיוש ךיז
 .טייקכעלמייהמוא סיורג ַא טליפעג ייז ןבָאה סעסעווירּפ יד רַאפ ןוא עשרַאװ רַאפ
 ןדיי עשיצירּפ ןוא עשילרעטסיוא רָאג רַאפ יו קערש עקיטרַאדמערפ ןימ ַא סעפע

 -ייב טשינ ןלעװ ייז ביוא זַא ,טסווװעג ןבָאה ייז .ןרָאפ וצ טמיטשַאב עלַא ןבָאה ייז

 ןיוש ייז ןביילב ןַאד -- ןייז טשינ לָאז רע רעווש יו --- ןויסנ ןקיזָאד םעד ןייטש

 עמומ יד .ןרענייפוצסיוא ךיז סנַאש עקיטכיר יד זיא ָאד .סעקַאטסָארּפ עקיבייא
 -רעפָאהמַא .קרַאמרָאי רעשטיוויול ןפיוא ךוטרַאפ יינ ַא טפיוקעג ךיז טָאה לדנענג
 -עג טוג ךָאנ רע טָאה סעווירּפ עלעבש .עגייג עכמיס ןעוועג זיא ךיז ייב ןטסקיד
 -גיא תבש םיא טָאה לַאטש ןיא לקיב סָאד יװ ןוא ,חנותח טרעטָאפ ןיימ ןופ טקנעד
 ןיא רע ןוא ןטייצ ערעדנַא ןענייז טציא .עטָאּפַאק ענעסעלטַא יד ןסירעצ ירפרעד

 רע ביוא ,ןילָאמסַא טשינ יקינוװעגַאל ןיא טרָאפ .עגייג עכמיס רעבלעז רעד טשינ

 טימ וליפא ןבעג הצש ןַא השקשינ ךיז רע טעװ ןיציבר רעשילָאק יד ןסיבעגנייא טָאה

 ,סעסעווירּפ יד

 יד ףיוא ןרָאפ וצ ןעמונרַאפ ןלױוּפ ןקע עלַא ןופ החּפשמ ןיימ ךיז טָאה ױזַא
 ןצנַאג ַא טצעזַאב טעמכ רימ ןבָאה סיוא שודָאל ןופ .םיאנת עטרַאװעגסיױאיגנַאל

 סטכַאמעגנייא טימ פעט עצנַאג געוו ןפיוא ןעמונעגטימ טָאה היח עבָאב יד .ןָאגַאװ

 ,ץרַאה סָאד ןשלחרַאפ טשינ הלילח לָאז םענייק ידכ רעכַאקעל ענעקַאבעג ןוא

 ,םיריבג רעװעשרַאװ ןופ תוישעמ טלייצרעד גצוו ןצנַאג ַא טָאה ןַאמיורג רודניֿבַא

 ןופ רענייא ,ןַאמיורג רודגיבַא .סעסעווירּפ יד ןופ ךיוא יו ,לשרַאה רעדורב ןייז ןופ
 הנותח טָאה רע טניז ,םגה .רעשימייה ַא רָאנ טליפעג טרָאד ךיז טָאה ,ןעמעלא זדנוא
 א רעטעּפש ןוא לקעי רעטעפ םייב םעדייא ןַא ןרָאװעג ןוא ענטוק ןופ טַאהעג
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 טשינ רעמ לָאמניק טעמכ רע זיא ,וָאטולד ןיא ןוא יקינוועגַאל ןיא ?רעביירש

 -ַאּפ ןוא םיריבג עקיטנייה יד ןופ טנעקעג טשינ םענייק טָאה ,עשרַאװ ןיא ןעוועג

 רע טָאה טדערעג רָאנ -- טקעלַאיד רעװעשרַאװ םעד ןסעגרַאפ וליפא לכעלעמ

 .ענעשעקילטסעוו ןיא ךיז ייב טָאװעג טרָאד ןעמעלַא טלָאװ רע יו

 יד וצ םיאנת ףיוא ןעמוקעג ןענייז רימ םגה -- ,עשרָאװ ןיא ןַאב רעד יייב

 -שזָארָאד לָאצ עשּפיה ַא ףיוא .,טרַאװעגּפָא טשינ רענייק ודנוא טָאה -- סעטעווייופ

 ןרָאפעגײברַאפ זיא ןעמ ."יקסנַאנזָאּפ לעטָאה , ןרַאפ ןרָאפרַאֿפ עלַא רימ ןענייז סעק

 טָאה ןעמ .רעטצנעפ יד וצ טקוקעגפױרַא ןכָאװ רימ .סעסעווירּפ יד ןופ רעזייה יד

 עכלעו םיאנת יד ֹוצ ןטיירג טרָאד ךיז לָאז רעצעמע זַא רופש ןייק ןעזעג טשינ

 -ירּפ ןופ רעיוט סָאד .שינעעשעג קידלַאװעג ַאזַא ןעוועג ןעמעלַא זדנוא רַאפ ןענייז

 -עניא ןופ .ןייא טימ ןרוט טימ טקַאּפרַאפ ןעוועג זיא ווָאבישזג ףיוא זיוה סעסעוו

 -ַאהעג ןוא ײרעּפַאלקעג דליוו ַא ווָאבישזג ןפיוא טכליהעגסיױרַא טָאה ףיוה ןופ קינייװ
 רענטוק יד ןפָארטעג ןיוש רימ ןבָאה ?יקסנַאנזָאּפ לעטָאה , ןיא .ןזייא ןופ רעמ
 עכעלטע ןבעגעג זדנוא טָאה ןעמ .האל עכָאב יד ןוא להשמ 'ר ןזייז םעד ,החּפשמ

 ןעוועג עלַא ןענייז רימ .טנעו עטלײשעגּפָא עטכייפ טימ ןרעמיצ עלעקנוט עסיורג

 עיצַארָאטסער רעטשרעטנוא רעד ןופ ןעגנערבפיורַא ןטייהעג טָאה ןעמ .קירעגנוה

 טימ ךַאקעל טלײטעגמורַא טָאה היה עבָאב יד .ןגָאטימ רעװעשרַאװ עתמא יד

 | ,סטכַאמעגנייא

 ןױש ףךיא בָאה ןצרַאה ןיא .ןויוועג טשינ רענייק ףךיז טָאה סעסעווירּפ יד ןופ

 ןוא ןישָאלַאז טימ השעמ יד רעביא ָאד ךיז טרזח רשפא ןגירק ֹוצ ארומ ןביוהעגנָא

 ןוא םיאנת עמַאס יד ייב ןעוועג בשיימ ךיז ןבָאה סעסעווירּפ יד ןוא ןרתסא טימ

 .רעסַאװ ןטיוא ןסיורדניא טזָאלעג ײנסָאדנופ ךימ

 ,טייק רעד טימ רעגייז-ןתח םענעדליג םייב ןָאטעג ּפַאט ַא ךימ בָאה ךיא

 יד ףיוא ןעיירש קירעזיה ַא טרעהעג ךיז טָאה םורַא העש יירד ַא ןיא טשרע

 ןקעטש ןטימ ןּפַאלק  ַא ןוא ןַאּפשעג קיטסַאה ַא ,יקסנַאנזַאּפ לעטָאה,, ןופ ןּפערט

 יכדרמ ןזיװַאב טעּפמיא ןצנַאג ןייז ןיא ךיז טָאה ריט רעזדנוא ןיא .ּפערט יד ףיוא

 -ּפָא ןעמעלַא זדנוא ןוא ןקעטש םעד ודנוא וצ ןביוהעגפיוא טָאה רע .סעברַא ףסוי

 ןלירב עָאלב ענייז טימ טצָאלגעגסיוא ךיז רע טָאה רימ ףיוא .םכילע-םולש ןבעגעג

 ,םיאנת יד ףיוא לטשּפ טוג ַא טיירגעגנָא בָאה ךיא יצ טגערפעג קידנעיירש ןוא

 הנותח ןיימ

 ,תונותתה עשיריבג עלַא יוז ,עילַאס רעװעשרַאװ ַא ןיא ןעוועג זיא הנותח ןיימ

 ,דָאזיּפע ןייא רָאנ ןלייצרעד ריא ןופ ליוו ךיא

 ןעמוקעג ,ךיז טייטשרַאפ זיא ,רעטכָאט טרעקרווװ קחצי 'ר ,עלעמילב עבָאב יד
 טלָאװעג טשינ טָאה עלעמילב עכָאב יד .הנותח רעד ףיוא עשרַאװ ןייק ןרָאפוצ

 סע יװ -- טרעיינ ,"יקסנַאנזָאּפ לעטָאה,, ןיא םינתוחמ עלַא טימ ןעמַאזוצ ןעניווו

 יב רעלעק ַא ןיא עשטָאמס ףיוא ץעגרע טניווװעג יז טָאה -- עבט ריא ןעוועג זיא
 עסיורג ןעוועג ןענייז םיטַאבעלַאב סעלעמילב עבָאב רעד .םידיסח רעקרווו עטלַא

 םעד ןיא רעבייוו יד ךיוא .םידיסח עשיטייצרַאפ ןוא עפרַאש רעייז רָאנ ,טײלעמערָא
 ןיא טבעלעג ןבָאה ,רעבייו עשידיסח עמורפ ןעוועג ןענייז עשטָאמס ףיוא רעלעק

 עפיט ןגָארטעג עלַא ןבָאה ןוא ןפוא ןשיטייצראפ ןוא ןשידיטח רָאג יַא ףיוא עשרַאו
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 עקַאט זיא'ס .עטעּפירדעצ ןוא עטקילפעצ ןעוועג ןענייז סעקּפוק יד םגה .סעקפוק
 ןיא טָאה טרָאפ .רעלעק ןיא םידיסח עטר עקיזָאד יד ייב תוקחד סיורג א ןעוועג
 ,טייקידרעפָאװה עכעליירפ עשידיסח ַא טשרעהעג דימת טעמכ רעלעק םעד ָא-טָא

 ענייז ןיא ,םלוע'לשיונובר ןיא הנומא ןוא ןוחטכ סיורג טימ טכעלעג טָאה ןעמ

 לָאמַא טרעגנוה ןעמ ביוא .טזָאלרַאפ טינ טרעװ דיי ַא .ןדיי ענייז ןיא ןוא םיקידצ
 טעװ תבש ףיוא יבַא .טלעװו רעד ףיוא ןדיי ךָאד רימ ןענייז ראפרעד --- רעטנוא

 -- טיילעמערָא עקַאט זיא ןעמ ,ןזָאלרַאפ טיג ןדיי ענייז םלוע לש ונובר רעד ןיוש

 עלעמילב עבָאב יד ןעוו .םידיסח רעקרווװ ןוא ןדיי זיא ןעמ סָאװ ךעליירפ ךָאד רעבָא

 םעד ןיא זיא ,ןעמוקוצ ןיהַא לָאמַא -- תועיסנ עקידנעטש עריא תעב -- טגעלפ
 -עגניירַא יינסָאדנופ זיא עקרווו שיטייצרַאפ קיטש ַא .בוט-םוי ןעוועג רָאג רעלעק
 וצ טפַאשביל עינ ןוא ןוחטב ןעיינ ,עילימַאפ רעשידיסח דעמערָא רעד וצ ןעמוק
 "ילב עבָאב יד זיא עשטָאמט ףיוא טנעוװ-רעלעק עסַאנ ערעטצניפ יד ןשיווצ ,ןדיי

 יז ןוא ,סעקּפוק ענעסירעצ יד ןיא רעבייוו עמורפ יד טימ ןעמאזוצ ןסעזעג עלעמ

 טשינרָאג תמאב טָאה דיי ַא זַא ןוא ,ןחישמ ןופ ןוא ןדיי-עטוג ןופ תוישעמ טלייצרעד

 ןוא רעטצנעפ םייב ןּפַאלקנָא חישמ ןָאק טונימ עדַאיל ַא םורָאװ :ןגרָאז וצ סָאװ
 ,לארשי-ץרא ןייק ןגָארטקעװַא םיא

 ןעמוקעג זיא יז זַא ,טלייצרעד ןוא ןעמוקעג ןיהַא זיא עלעמילב עכָאב יד ןעוו

 -עגּפָא ריא טרָאד עלַא ןבָאה ,לקינייא-רוא םעד ןופ הנותח רעד ףיוא עשרַאװ ןייק
 ןדיי עמערָא יד ןשיוצ יירעשטניוועג ַא ןרָאװעג זיא'ס .בוט-לזמ ןסיורג םעד ןבעג

 םינתוחמ יד זַא טסוװעג טָאה החּפשמ עשידיסח עמערָא יד .רעבייוו עמערָא ןוא
 ַא טקוקעגנָא טשינ לָאמנייק ךָאנ ןבָאה ןדיי עקיזָאד יד םגה ,סעסעווירּפ יד ןענייז
 -ישזג ןפיוא סעקטנָאיַאמ ערעייז ןעזעג טשינ לָאמנייק ןוא ןגיוא יד ףיוא סעווירּפ
 טכיירגרעד טָאה עשטָאמס ףיוא רעלעק ןרעטצניפ ןקיזָאד םעד ןיא ךיוא רעבָא ,ווָאב
 ןוא תוכלמ טימ טקעמשעג טָאה'ס ןוא םירידא עשידיסח עסיורג יד ןופ ןעמָאנ רעד

 ,תורצוא עשיטסַאטנַאפ טימ

 קעװַא ןענייז ןליבסנַאמ יד ךָאנ רעדייא --- "ןריפ-לוש, םוצ ירפ רעד ןיא תבש
 גָאז ַא ןבעגעג עלעמילב עבָאב יד טָאה -- ןײרַא לביטש רעקרווו ןיא ןענעװַאד

 ןייגוצטימ ריא טימ טשה-ןעמל ןעמעלַא ייז טעברַאפ יז זַא ,רעלעק ןיא רעבייוו יד ֹוצ

 ,װוָאבישזג ןפיוא ןתוחמ םוצ

 ַא .הוצמ ַא יו ןעװעג רעבייו יד רַאפ זיא טָאבעג סעלעמילב עבָאב רעד

 ןבָאה ןייז וצ ןיכמ ךיז ךס ַא --- .רעטכָאט סרעקרווו קחצי 'ר ןופ גָאז ַא טייקיניילק

 עטעּפירדעגסיױא עשיטייצרַאפ יד ןגָארטעג טנייה ייז ןבָאה עלַא .טַאהעג טשינ יז

 -עצ יד ףיוא .ןרָאי עקילָאמַא ןופ טָאהעג ךָאנ ןבָאה ייז סָאװ ךעלדיילק עקידזתבש

 -יילש עקידתבש עטלַא ןכָאטשעגוצ טַאהעג ייז ןבָאה ּפעק יד ףיוא סעקּפוק עטקילפ

 עשיקרעט ענעסירעצ ןוא עטלַא ןגָארטעג ייז ןבָאה סעציײלּפ יד ףיוא ןוא ,ךעלעפ

 עלעמילב עבָאב יד .ןרָאא עשיטייצרַאפ רָאג ןופ ןשינעביילברעביא ךיוא .רעכיט
 עשידיי עתמא יו תכבש ןיא ןטּכיײל ,רעבייוו רעשטָאמט יד ,ייז ןזַא ,טגָאזעג ייז טָאה

 ךיז ןָאק חישמ .אצמנב טשינ רָאג ןענייז סעטתנתוחמ ערענעש ןייק ןוא רעטכעט

 -תבש יד ןוא ןסע ןקידתבש ןױעגָאמ ןכָאנ .רעבייוו ערענעש ןייק ןשטניוו טשינ רָאג

 עלעמילב עבָאב יד טָאה ,ןפָאלש טגיילעג ךיז ןבָאה ןליבסנַאמ יד ןעוו ,תורימז עקיד

 ,ןיירא געוו ןיא ןעמונעג ךיז רעבייוו עריא טימ
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 ,עשטָאמס רעד ןופ רעטייו ןסָאג רעװעשרַאװ ףיא תבש סיוא טקוק טע יװ
 -עג ייז טָאה סע .ןעזעג טַאהעג טשינ לָאמניק טעמכ ךָאנ רעבייוו עקיזָאד יד ןבָאה

 רעטייו ןבָאה ייז רעבָא ןדיי ןשיוצ תבש סעקשוָארד ןופ רָאפעג סָאד טרעטש
 רעכיט עשיקרעט עטלַא ערעייז ןיא עלעמילב עבָאב רעד םורַא טנַאּפשעג טסעט

 "כרודַא טזומעג ךיוא ןעמ טָאה ווָאבישזג םוצ עשטָאמס רעד ןופ .סעקּפוק יד ןיא ןוא
 תמחמ ,ןענַאּפש וצ רעטסעפ ןביוהעגנָא רעבייוו יד ןבָאה ָאד ןוא סָאג עשייוג ַא ןייג

 יז ןענייז ךעלדנע .ןדיי ןופ ןוא תבש ןופ ןוָאלרַאפ טליפעג לָאמַאטימ ךיז ןבָאה ייז
 ףיוה רעסיורג רעד .סעסעווירּפ יד ןופ רעזייה יד וצ ןוא !וָאנישזג םוצ ןעמוקעגוצ

 רעד יװ ךילג ,רעמַאהעג ןקידעכָאװ ןייז ןופ ןגיוושעג טָאה סעסעווירּפ יד ייב
 ,קידתבש טקוקעגסיוא ווָאבישוג רעד טָאה ןילַא טימרעד ןוא ,ןויטבמס

 ייב טּפַאלקעגנָא טָאה רעבייו רעשטָאמס עריא טימ עלעמילב עבָאב יד ןעוו

 -יּפ יד ןופ דניזעגזיוה עשירעבייו עצנַאג סָאד ןיוש זיא ,ריט סעסעווירּפ להשמ

 יד ,"ןריפ-לוש, םעד דובכל עילַאס רעסיורג רעד ןיא טלמַאזרַאפ ןעוועג סעסעוו

 ןטכורפ טימ ןוא ןגרַאװסיז רעװעשרַאװ טימ טקעדעג ךייר ןעוועג ןענייז ןשיט

 יד ףיוא ךעלעקלעמרַאי ענעדייז ןיא ןוא ןקַארפ עצרַאװש ןיא רענלעק סנָאזלַאגיא

 -ייו םעד טנידַאב ןוא ןעגנַאגעגמורַא ץנַאגעלע רעשיטָאטשסיױרג טימ ןענייז ּפעק

 יד ייב ןסעזעג ןענייז ,עטריגניטסיד ןוא עטצוּפעגסיױא ,רעבייוו יד .םלוע ןשירענ

 ןָאנבױא .םידוביכ יד ןופ טרירעגנָא םיוק ןוא טסעומשעג ךיז ןשיװצ ליטש ,ןשיט

 סעסעווירּפ היעשי 'ר ןופ רעבייוו יד ,סעמומ עבושח יד ןסעזעג ןענייז ןשיט יד ייב

 ןשיווצ .גנוריצ ןיא ןוא סנדייז ןיא ןסעזעג ייז ןענייז עטריגניטסיד ןוא עליטש .,ןיז

 ,עדריו רעצלָאטש רעצנַאג ריא ןיא סעווירפ שלעריצ ןסעזעג זיא ,ןָאנביױא רָאג ,ייז

 ,ןרעיוא עריא ןיא טלקניפעג ןבָאה ןטנַאילירב .לטייש ןטרי,ירפ-טנַאגעלע ןעָארג ןיא
 ןָאינרָאל םענעדלָאג טימ ןסעזעג זיא יז .רעגניפ עריא ףיוא ןוא זדלַאה ריא ףיוא

 -עג טריסנַאטסיד ןוא ןגיוא יד וצ ןביוהעגפיוא לָאמ עלַא םיא ןוא טנַאה רעד ןיא
 ,החּפשמ ןיימ ןופ רעבייוו יד ףיוא טקוק

 ַא טימ ןעמוקעגניירַא ןענייז רעבייו רעשטָאמס יד טימ עלעמילב עבָאב יד

 "עג ןבָאה רעכיט עשיקרעט עטלַא יד ןיא !ועבייוו רעשטָאמס יד .תבש-טוג ןטיירב

 -ידיי ַא ןיא תורישע ַאזַא ןעזעג ןבָאה ייז ןעוו ,סעקּפוק עטעּפירדעצ יד טימ טלקָאש

  ןבָאה ייז .בוט-לכ טימ ןשיט ליפ ױזַא ןוא רעבייוו עשיריבג ליפ ױזַא ןוא ,בוטש רעש

 -ןיע ןייק , עירשעגסיוא לוק ןייא ףיוא ןוא ליד ןפיוא ןעייּפש וצ ןביוהעגנָא עלַא

 : ."ערה

 "כעט סעסעווירּפ להשמ ןשיװצ טָאה עלעמילב עבָאב רעד ןופ ןעמוקנָא סָאד

 עטלַא עקיזָאד יד זַא ,רעטָאפ רעייז ןופ טרעהעג ןכָאה ייז .םשוד ַא טכַאמעג רעט

 טקנוּפ דובכ ןבעגּפָא ריא ףרַאד ןעמ ןוא דעטכַָאט סרעקרוװ קחצי 'ר זיא ענעדיי

 עלעמילב עבָאב רעד ןעגנַאגעגנגעקַא ןוא ןענַאטשעגפיוא ןענעז !יז .ןדיי-ןטוג ַא יו

 ןפורעגטימ ךיז טימ טָאה עלעמילב עבָאב יד .ןָאנבױא םוצ ןטעבעגפױרַא יז ןוא

 -עצ יד טימ ןעלקָאש וצ טרעהעגפיוא טשינ ןבָאװ עכלעוו ,רעבייו רעשטָאמס יד

 הלכ יד ןפורעגסױרַא טָאה ןעמ .תולעּפתה רעייז ןקירדסיוא ןוא סעקּפוק ענעסיר

 יײןסָאדנופ ןבָאה עלעמילב עבָאב רעד טימ ןעמַאזוצ סענעדיי רעשטָאמס יד .עלהנח

 ."ערה-ןיע ןייק,, ףעיירש וצ ןוא ךיז םורַא ןעיײּפש וצ ןביוהעגנָא
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 ַא ןגיוא עריא וצ ןָאינרָאל םענעדלָאג םעד ןעמונעג טָאה סעווירּפ עלעריצ
 טנַאמרעד ךיז טָאה יז .ןּפיל עריא ףיוא טבעװשעג טָאה עלעכיימש שינָאריא טכייל

 רעד ןופ ריט רעד רעטניה רעכיּפעט עליטש עּכייוו עריא ןיא ןוא סעילַאס עריא ןיא
 ,הריד רעקידרעביאנגעק

 -טָאמס יד טימ ןעמַאװצ שיט םייב טצעזעגקעווא ךיז טָאה עלעמילב עכָאב יד
 .עילעּפַאק רעשילרעטסיוא רעקיזָאד רעד ףיוא טקוקעג ןבָאה עלַא .רעבייוו רעש
 -סיז יד ןוא תוריּפ יד טקעמשעג ןבָאה ּפָארַא שיט ןופ ,טלכיימשעג ןוא טקוקעג

 ,טעקּפוק יד טימ ןעלקָאש וצ טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה רעבייוו רעשטָאמטס יד ,ןטייק
 "שרה -ןיע ןייק,, ןעיירש וצ ןוא ןדיי ייב עפש יד ןרעדנוװַאב וצ

 ַא ןָאטעג עלעמילב עבָאב יד טָאה ,טסביױא-תבש ךעלעבייוו טמענ ,ונ --
 .עװעדנַאמָאק

 קיטסַאה ךיז ןבָאה רעבייו רעשטָאמס יד ןופ טנעה עטרַאדעגסױא עמערָא יד

 ןשיוק ענרעבליז ןיא ןענייז סָאװ תוריּפ יז וצ טקערטשעגסיוא לָאמַאטימ עלַא

 | | ,שיט ןפיוא ןענַאטשעג
 ירּפ ארוב , הכרב ַא טכַאמעג םורפ ןעמַאזוצ עלַא ןבָאה רעבייוו רעשטָאמס יד =

 ,ןבעגעגוצ ןוא ןמָא, טרעפטנעעג לוק ןכיוה ןפיוא טָאה עלעמילב עבָאב יד ."ץעה

 -ַאלַאב טשינ רעמ גנַאל ןיוש לָאז חישמ זַא ןוא ןדיי ייב תוחמש ןייז ןלָאז סע זַא

 םיא ףיוא ןטרַאװ יײז תמחמ ,ךעלעדיי ענייז וצ ןָאט םוק ַא ךעלדנע ןוא ןעשטומ
 ' ,טכַאנייב ןוא גָאטיײב

 ןרַאב ןוא לּפֶע יד ןיא יירעסיבעג ךיוה ַא טרעהעג ךיז טָאה סע

 ןָאטעג םענ ַא קיטסַאה טָאה יז ,ןגיוא יד ןסירעגפיוא טָאה סעווירּפ עלעריצ

 -ךיוה יד ףיוא ןָאטעג קוק ןפרַאש ַא ןוא ןקילב עריא וצ ןָאינרָאל םענעדלָאג םעד

 .רעלעק רעשטָאמס ןופ רעבייוו עקידנסע

 "ךגיירפ רעד,

 גנוי ַא ןעװעג ךָאנ ךיא ןיב "דוי, רעד ןעניישרעד וצ ןביוהעגנָא טָאה'ס ןעוו

 ןופ ןָאטעג סע רע טָאה םתסה ןמ .טרינָאבַא דלַאב םיא טָאה רעטָאפ ןיימ .לרוחב

 -סיצילבוּפ .שיערבעה ףיוא ןעגנוטייצ ןופ זיולב טסוװעג טָאה עמ .שודיח סיורג

 ,שידיי ףיוא ןסעיינ:טלעוו ןוא ,שידיי ףיוא קיטילָאּפ ,שידיי ףיוא םירמאמ עשיט

 -ָאקָאס ןופ רעגניפ יד טקעלעג ןוא "הריפצה,, יד טנעיילעג ןבָאה עלַא יו םעדכָאנ

 ףיוא ןעמ ןָאק סעמעט עכלעזַא ףיוא זַא -- "סמימיה-ירבד, ןוא םירמאמ סווָאל

 ןסיוו וצ ןבייהנָא ךיוא ןלעװ ןדיימ-טסניד זַא ןוא ןושל-עמַאמ טסָארּפ ףיוא ןביירש

 ןוא יינ רָאג טקוקעגסיוא טָאה קנידצלַא סָאד -- טלעװ רעד ףיוא ךיז טוט עס סָאװ

 -גָאט ןעניישרעד עקירעמַא ןיא זַא ,טרעהעג טַאהעג וליפא טָאה ןעמ ,קידשודיח

 -עג טשינ ללכב ןבָאה ייז ןוא ,טנעיילעג ייז טָאה רעוװ רָאנ ,שידיי ףיוא ןעגנוטייצ

 ןענייז עקירעמַא ןיא ןושל-שידיי ףיוא ןעגנוטייצ יד .דנַאלסור ןייק ןעמוק טרָאט

 ,הנידמ רענעדלַאג רעד ןופ סעדנעגעל עטייוו יד ןופ ענייא יו רעמ טשינ ןעוועג

 דוסב טָאה ןעמ סָאװ ,טימרעד טקרַאטשעג ךיז טָאה טײקשירַאדנעגעל רעייז ןוא

 -מוא וליפא ךיז ןביולרעד עקירעמַא ןיא שידיי ףיוא ןעגנוטייצ יד זַא ,טלייצרעד

 -ָאק ןדערוצסיוא עלעטרעוו ַא .רעסייק ןשיסור םעד ןעלדיז ןוא ןכַאז עכעלביולג

 ,סובמָאל
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 -תבש ךעלשימייה רעייט ַא יו ןעמוקעגניירַא תבש עלַא זדנוא וצ זיא "דוי, רעד
 ןטימ השעמ יד .ןעמכילע-םולש טנעיילעג לָאמ עטשרע סָאד טרָאד בָאה'כ ,טסביוא

 יו טרירעג רעפיט ךָאנ ךימ ןוא טרעטישרעד ךימ טָאה ?קישטנַאר, טנוה ןשידיי

 טָאה שא םולש ,ךיז טכוד .ןצרּפ טנעײלעג טרָאד בָאה ךיא ,"עלעסָאי, סנַאזעניד

 -רעד טָאװ עקטיא עמומ יד ."דוי, ןיא ןכַאז עטשרע ענייז ןקורד וצ ןביוהעגנָא
 עמַאמ ןייז ןָאק יז .ןדנובעגסיוא ןוא טּפינקעגסיױא ןשַא םולש ןָאק יז זַא ,טלייצ
 -עגנָא ןגיוא ענייז ףיֹוא טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא .רעדירב ענייז ןוא

 רַאפ ןיא ,רעדירב ןוא עמַאמ ַא ללכב טָאה רעביירש ַא זַא ןוא רעביירש ַא טקוק

 זיא עקטיא עמומ יד זַא ,עקַאט טעז ןעמ .ךעלגעממוא יו טעמכ ןעמוקעגסיוא רימ
 ,לבייוו ךעלנייוועגרעסיוא ןַא

 -רעד וצ ןָא רָאג טבייה גרוברעטעּפ ןיא זא ,זדנוא וצ ןעגנַאגרעד זיא ךָאנרעד
 ןעמ טסייה סָאװ ."דניירפ רעד, ןעמָאנ ןטימ שידיי ףיוא ?הריפצה,, ַא ןענייש
 טימ טצנַאלג ווָאלָאקָאס עכלעוו ןגעו סעמעט ענעגייא יד ףיוא שידיי ןיא טביירש

 ןענעייל ןענָאק עקַאט טעװ לארשי לכ ?ךעלגימ סָאד זיא יוװ ?לוּפלּפ ןשינבר ליפ ױזַא

 ידַּכ שדוקיושל ןעײטשרַאפ עכלעו ןדיי יד וצ ןעמוקוצנָא ןפרַאד טשינ ןוא ןסעיינ

 "ךניירפ,, רעמונ ןטשרע םעד ?"הריטצה , רעד ןיא טייטש סע סָאװ ,ןרעה וצ ייז ןופ
 עבָאב רעד וצ טגנערבעגניײרַא תולעּפתה רעקיטלַאװעג טימ לסָאי רעטעפ רעד טָאה
 ףיוא "הריפצה , ןייק ךעלגימ טשינ זיא'ס זַא ,טגָאזעג טָאה עקטיא עמומ יד .האל

 -םע עליוה יו רעמ טשינ ןענייז טרָאד רעביירש יד ייס ךַאוּפש יד ?יס .ןָאגרַאשז
 רַאפ םירמאמ סיוא ןקוק סע יװ ןקוקוצנײרַא טשינ לָאמוצ ךיז טניול סע .,תוצראה
 ,שטייטס ,הּפצוח עשינומה ןעוועג טושּפ סע זיא עקטיא עמומ רעד רַאפ .ןדיימ טסניד

 ןפיוא ןָאטעג קוק א טָאה יז ?קודקד ןָא ןוא שדוק-ןושל ןָא ןייגַאב ךיז טעװ ןעמ
 ןיא האל עבָאב רעד רַאפ .זָאנ רעד טימ ןָאטעג יירד ַא ןוא ןסיורד ןופ ?דניירפ,,

 רעד טימ ןרָאװעג קיטרַאפ זיא יז יו םעדכָאנ ,טכַאנרעדפיוא .בוט םוי ַא ןעוועג סע
 -ייל ןעמונעג ןוא שיט ןפיוא "דניירפ,, םעד טײרּפשעגסיױא יז טָאה ,טײקשיטַאבעלַאב

 האל עבָאב יד .םידומע עטקורדעג יד ןטכױלַאב םערָאװ טָאה ּפמָאל-טּפַאנ יד .ןענע

 ַאוַא ףיוא ןבירשעג ןרעװ ןסעיינ-טלעוו יו טביולגעגוצ טשינ ןגיוא עריא טָאה

 א ןיא הרותה תודוס סיוא .ןײטשרַאטפ ןלָאז עלַא ידכ שידיי ןטלטניּפעג ןוא ןטושּפ

 "םולש ןפָאוטעג ןוא ףירטש-רעטנוא םוצ ןעמוקעגוצ זיא יז ןעוו ,גנוטייצ טָאלב
 -םַא ןוא ףךעליירפ ןעמונעג ןוא טקיוקרעד קיצראה רָאג ךיז יז טָאה ןעמכילע

 ,ןּכַאל קיט

 יד יוװ ןעזעג טָאה יז ןעו ןוא שנטוק ןיא ןעוועג עלעמילב עבָאב יד זיא דָארג

 עכָאב יד ,סניֹוזַא זיא סָאד סָאװ טנגערפעג ךיז יז טָאה ,קיצרַאה ױזַא טכַאל חאל עבָאּב
 עטציא ןופ ןוא שטייט-ירבע ףיוא גנוטיוצ ַא זיא סָאד ןַא ,טלייצרעד ריא טָאה ,האל
 ףיוא ךיז טוט סע סָאװ ןטיוװ ןענָאק ןיילא רעבייוו ןוא ןדיי עטסָארּפ עלַא ןלעוװ ְןָא
 -אב טוג טשינ עלעמילב עכָאב יד טָאה גנוטייצ ַא סניוזא זיא סע סָאװ .טלעוו רעד

 עבָאב יד .טכאל האל עבַאב יד סָאװ ןופ ןסיװ טלַאװעג יז טָאה רַאפרעד .ןעמונ

 יד ןָאטעגנָא טָאה עלעמילב עבַאב יד ןעמכילע םולש ףיוא ןֹויוועג ריא טָאה האל

 עב רָאנ ןיא יז .ךעלרעווש ןעמוקעגנָא ריא זיא'ס .ןענעייל ןעמונעג ןוא ןלוקַאּפש

 -- הניארו :הניאצ ןוא תוניחת ןופ עיפָארגָאטרַא רטשידיי רעד וצ ןעוועג טניווו
 רעקיצרַאה ַא םכילע-םולש רעקיזָאד רעד זיא םתסהי-ןמ זַא ,טנָאזעג טָאה יז רעבָא
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 זיא דיי אזא ןופ הוצמ יד .רעצרעה עשידיי עטגרָאזרַאפ ךעליירפ טכַאמ סָאװ ,דיי
 תמחמ ,ןפָא םיא רַאפ ןעיטש ןדע ןג ןופ ןרעיױט יד .ןבײרשַאב וצ טשינרָאג
 טעװ ןעמ .ןכַאמ ךעליירפ ייז לָאז ןעמ זַא ביל ןבָאה םיקידצ עטסערג יד וליפא

 ןוא םיקידצ עטסערג יד ןשיווצ ןצעזקעװַא ןעמכילע םולש םעד ןדע-ןג ןיא ןטרָאד

 ןעמוק טעװ חישמ זַא טשרע !טייקיניילק ַא .תוישעמ עכעליירפ ןלייצרעד ייז טעוװ רע

 ןכַאמ ךעליירפ לָאז רע ידַּכ טנעה יד ףיוא ןגָארט ןעמכילע םולש םתסה'ןמ ןעמ טעוו

 'דכ ןדיי עקיטסול עכלעזַא טכיל טימ ןכוזמורַא ןעמ טעװ ןטייצ סחישמ ןיא .ןדיי

 : .רעצרעה עשידיי ןייז חמשמ ןלָאז ייז
 4 י*+ 4

 .טסבלעז ןעוועג סע זיא ןליוּפ ןיא רעטנעצ-רוטלוק ןשידיי ןופ ילבפיוא ןטימ

 גרוברעטעּפ ןטייוו ןופ ןגָארטעגרעבירַא ךיז טָאה "דניירפ,, רעד זַא ךעלדנעטשרַאפ
 עיײנ יד -- גנונעּפָאה ןוא טָאט טימ ןעוועג לופ זיא קנידצלַא ווו ,עשרַאװ ןייק
 טקריוװעג טָאה סע ןוא גנילירפ רעקידיירט ַא יװ ןכָארבעגסיױא זיא הפוקת עשידיי

 רעבָא ,רעטעלביגָאט עשידיי עכעלטע ןענישרעד ןיוש ןענייז עשראוו ןיא .ץרּפ .ל. י
 "ידיי ןופ ןָאנבױא ןַא יװ טליפעג ךיז טָאה "דניירפ,, םנופ עדריוו יד ןוא דובכ רעד

 ןעועג טשינ לָאמניק רעמ תמאב זיא סע ,קיטסילַאנרושז ןוא רוטַארעטיל רעש
 ."דניירפ ,, רעד יוװ ָאווינ ןבושח ַאזַא ןופ גנוטייצ-גָאט עשידיי ןייק

 -- ,ןטיבעג ךיז טָאה עיצקַאדערי"דניירפ,, רעגרומרעטעפ רעד ןופ בַאטש רעד
 עטלַא יד ןופ עכעלטע עשרַאװ ןייק ןעמוקעגטימ "דניירפ,, ןטימ ןענייז ןגעווטסעדנוט
 ןדלעפנזָאר .ש רקיע רעד ןוא ןסוּפָארּפ .י .י קנעדעג ךיא .רעדילגטימ-עיצקַאדער
 עקשטעּפַאק ַא טקוקעגסיוא רשפא טָאה'ס ,קיטסילַאנרושז רעשידיי ןופ רָאטסענ םעד

 -נָא "דניירפ , ןיא ןעלקיטרַא-טייל ענייז ןיא טָאה דלעפנזָאר .ש ןעוו שיטָאכיק-ןָאד
 וצ .עטיוו ףַארג ןטימ ןוא ןרָאטסינימ עשיסור יד טימ ףמַאק ןפרַאש ַא טריפעג

 -- שידיי ףיוא אקווד ןוא -- ןישַאמ רעשירַאצ רעקיטכעמ רעד טימ טוּפסיד ַא ןריפ
 טשינ קיטילָאּפ-הכולמ רעשירַאצ רעד טימ ףמַאק ןשיטקַארּפ םעד ךייש סָאװ טָאה
 ןעועג סע זיא רענעייל ןשידיי םעד ךייש סָאװ רעבָא .טרעוו ןסיורג ןייק טַאהעג

 ןשידי םעד גָאװ ליפ ןבעגעגוצ טָאה סע .,גנוטיײדַאב רעכעלטנייוועגרעסיוא ןופ
 טימ -- שידי ףיױא -- ןטכַארט וצ דיי ןטושּפ םעד טנרעלעגסיוא ןוא טרָאװ

 םעד ץוחַא .קיטילַאּפ-טלעװ רעסיורג ןופ ןטירגַאב טימ ןוא ןטנימרעט עשחכולמ

 -ַאנרושז עשידיי עטסלַאקידַאר ןוא עטסקיטומ יד ןופ ןעוועג ןַאד דלעפנזָאר ,ש זיא

 -קַאער רעד טימ ףמַאק ןטרעטיברַאפ רעבָא םענרעדָאמ ַא טריפעג טָאװ רע ןוא ןטסיל
 טָאה עיצולָאװער רעשיטסיועשלָאב רעד ךָאנ רעטעּפש .עיסקָאדָאטרָא רערענָאיצ
 יד ףיוא טלָאמעד .ןעגנויױשנָא ענייז ןוא סרוק ןייז ןטיבעג קרַאטש דלעפנעזָאר .ש
 םענופ טקנוּפדנַאטש ןרענָאיצולַאװעל םעד ןטָארטרַאפ רע טָאה "דניירפ, ןופ ןטלַאּפש
 "יוא ןלַאנַאיצאנ ןרַאפ ףמאק םעד טריפשג ךיוא טָאה רע .םוטרעגריב ןשידיי ןלַאקידַאר

 .עשירָאטסיח שממ ןטסנידרַאפ ענייז ןענייז טרּפ ןקיזָאד םעד ןיא .שידיי ןופ ןָאנב
 ןצרּפ םורַא טריּפורג ךיז ןבָאה רעטשבראטימ-''דניירפ,, עלַא זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ,בוטש סעצױּפ ןיא םיברוקמ יד ןופ ןרָאװעג ןענייז ןוא
 יעּפ רעטייוו רעד ןופ טנױװעגּפָא ךעלעמַאּפ "דניירפ,, רעד ךיז טָאה עשרַאװ ןיא

 -עדַאקַא ןגעווטסעדנופ -- ,רעבושח ןוא רעלַאקידַאר רעד ןופ ,טײקטלַאק רעגרוברעט
 רעשידיי רעד ןיא קינייװעניא ךיז טוט סע סָאװ םעלַא םעד וצ ץנַאטסיד -- רעשימ
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 םעד ןופ ןטימניא ןעמוקעגניירַא עשרַאװ ןיא זיא "דניירפ,, רעגרוברעטעּפ רעד .עסַאמ

 רעד ןטימניא ןייז וצ טניווועגוצ דלַאב ךיז טָאה רע ןוא זיורבפיוא ןשידיי ןטסקיטעט

 ,גרוברעטעּפ ןיא יו שימעדַאקַא רעקינייוו ןרָאװעג זיא רע .טייקכעלקריוו רעשידיי

 -ּפָארַא טשינ עטסדנימ סָאד ףיוא רע טָאה ייברעד .רעקידעבעל ןוא רעמערַאװ רַאפרעד

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה רע .תובישח רעטלַא ןייז ןופ ןוא ןָאט ןטלַא ןייז ןופ טזָאלעג

 -וצניירַא ךיז ןוא עשרַאװ ןיא רעביירש עשידיי יד ןופ רעטעברַאטימ ןביילקוצוצ

 .רוטלוק רעשידיי רענרעדָאמ ןופ ילפפיוא ןשַאר ןוא ןסיורג םעד ןיא ןבעוו

 ןעוועג זיא רוטלוק רעשידיי רעד ןיא לקניוו םעיינ א ןופ ןּרענָאיּפ יד ןופ רענייא
 -ץגנֲא רע טָאה ןטשרע םוצ .םיברוקמ סעצרּפ ןופ ןעוועג זיא רע .ינודקומ .א .רד
 -עגנייא רע טָאה רעטעּפש .לעּפַאק .א :נ .א "דניירפ,, ןיא ןלעװָאנ ןקורד ןביוה

 טָאה רעטַאעט עשידיי סָאד .עיונעצער-רעטַאעט ענרעדָאמ יד 'ידניירפ,, ןיא טריפ

 טכַאמעג זיא ןענייבשריה ץרּפ ןופ .ןגעוו ענרעדָאמ ןוא עטיירב ףיוא ןייג ןביוהעגנָא
 יד טָאה ינודקומ .א .רד :עּפורט עשידיי ענרעדָאמ ַא ןדנירג וצ ווורּפ רעד ןרָאװעג
 -ייא ןַא ןופ ןגעו יד ףיוא ןריפ טלָאװעג ןטנעמירעּפסקע-רעטַאעט עלַא עקיזָאד

 רע ,קרעו עטליּפשעג יד טריזילַאנַא שינעמכַאפ טָאה רע ,ןסיוו-רעטַאעט שיעּפָאר
 -טסניק ןוא עשינכעט יד ןגעוו ןוא טסנוק-ליּפשיוש ןגעוו ,ישזער ןגעוו טדערעג טָאה

 טָאה ץרּפ .עניב רעשידיי רעטוג ַא רַאפ ןגָארפ-סנבעל ןענייז סָאװ ןעלטימ עשירעל

 -פיוא סמערָא ענעפָא טימ טָאה רע .ןטסנידרַאפ עסיורג יד טָא ןצַאשוצּפָא טסווועג
 ,עטכישעג רעשידיי רעד ןיא הפוקת עיינ יד ןפַאש ןוא ןעמוק סָאװ ,עלַא יד ןעמונעג
 .ןעוועג ברקמ רעייז ןינודקומ ר"ד טָאה רע ןוא --

 סעווירּפ-תוכלמ ןופ הדירי
 רעד ןעוועג זיא טייקכעלגנעגרַאפ ןוא ןטָאש ןופ ליּפשיױש שיגַארט ַא רעייז

 .סעווירּפ החּפשמ רעד ןופ לרוג רעקידהמחלמ-ךָאנ

 רעד ןיא םיוב רעטלצרָאװעגנײא רעטסעפ ַא יװ ןעוועג ןענייז סעסעווירּפ יד
 טימ ןוא רעטעלב ןוא ןגייוצ טימ ,םַאטש ןטיירב ַא טימ םיוב ַא .הפוקת רעטלַא
 רענעגנַאגרַאפ רעד ןיא ןסקַאװעג קידעפש זיא סָאװ םיוב ַא ,ךעלעגייפ עקידנעגניז
 ןלעטשוצרָאפ ןעװעג ךעלגעמ טשינ סעּפע ךיז זיא סע ,לױּפ ןיא ןדיי ןופ הפוקת
 -םערוטש יד ןעוו .סעסעווירּפ יד ןופ לוע םענעדלָאג םעד ןָא עשרַאװ עשידיסח סָאד

 -צרָאװ ענייז טימ ןָאטעג סיוא-סיר ַא םיוב ןקיזָאד םעד ןבָאה טייצ רעד ןופ ןטניוו
 טָאה ןעמ .לַאזקיש ַא ןופ רעמַאה רעד יװ ּפָא-ּפַאלק ַא ןָאטעג ןלַאפ ןייז טָאה ןעל

 טייב גנידצלַא ,טייקיטפַאהרעיוד ןייק ָאטשינ זיא טלעוװ רעד ףיוא זַא ןעזעג שוריפב

 ןיײגכרודַא ךיוא זומ ווָאבישזג ןפיוא ןוא עשרַאװ ןיא .ןייגרַאפ זומ גנידצלַא ןוא ךיז
 ווָאבישזג ןטלַא ןפיוא וליפא .טייצ רעד ןופ ןזיא-רעקַא עפרַאש ןוא עקידיינש סָאד
 יד ןוא -- ענעמוקעגפיוא יד ןוא עיינ יד ןופ ףױרַא-גרַאב רעד ןבייהנָא ךיז זומ
 ,םידרוי יד ןרעוו ןזומ סעסעווירּפ

 .ריל גיניק ןופ הדירי רעד ןיא טנָאמרעד טָאה סעסעווירּפ יד ןופ הדירי יד

 טשינ ןוא טכַאמעג ייז טימ טָאה טייצ יד סָאװ ןעמענַאב טנָאקעג טשינ ךיוא ןבָאה יז

 ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ הדירי ַא ןעוועג עקַאט ןיא סע .טלעװ יד רעמ טנעקרעד

 ןעוועג בשיימ ךיז טָאה טייצ יד -- ןדנעטשמוא יד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןופ ,ןסיורד
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 זיא סע רעבָא .סוחי ןשיריבג ןופ עטָאּפַאק ענייש יד ןָאטעגסױא סעסעווירּפ יד ןוא
 עשיגָאלַאכיסּפ עכעלרעניא ןַא -- רקיע רעד רשפא ןוא -- ןעוועג ךיוא ייז ליב
 ,הדירי

 קירעױרט ַא ןסייהעג סע טָאה ייז ייב -- לַאזקיש ןכעלרעסיוא םעד רַאפ
 טזומעג קידנליו טשינ יצ קידנליו סעסעווירּפ יד ןבָאה --- טייצ רעד ןופ לציּפש
 ןוא ןעלמיה יד ןיא טצילב ןוא טרענוד סע ןעוו ןָאט ןעמ ןעק סָאװ ,ּפעק יד ןגיוב
 סָאד ,הדירי עכעלרעניא יד רעבָא ?רעטיװעג רעטצניפ ַא ןָא טגָאי טלעוו רעד ףיוא
 טָאה ןעמ ןוא סעווירּפ ַא יו סעוװירּפ ַא רעמ טשינ ןיוש טליג ןליופ ןיא זַא ,טסייה
 -- ךיז טָאה קנַאדעג ןכעלדנעטשרַאפמוא ןקיזָאד םעד וצ ?קָארס ןיא ןעמעלַא ייז
 ןענייועגוצ טנָאקעג טשינ -- סעסעווירּפ יד ןופ רוד ערעטלע סָאד טּפיוהרעביא
 ןעוועג גחונ טשרמולכ רעטייוו ךיז ןוא ןגיוא יד טכַאמעגוצ ןוא ןעמונעג ןעמ טָאה
 ןקוק וצ רעטייוו טשרמולכ ןוא ןזָאלב וצ ךיז טוװרּפעג טשרמולכ טָאה ןעמ .םדקמכ
 טָאה רענייק ןוא ןטיבעג ךיז ןבָאה ןטייצ יד רעבָא ,ּפָארַא ןביוא ןופ ןעמעלַא ףיוא
 ןבָאה סָאװ םיברוקמ עקילָאמַא יד .ןקוק סעסעוװירּפ יד יו טהגאדעג טשינ רעמ ךיז
 -למ יד ןיא ןברָאטשעגסױא בור'ס ןענייז תוכלמ ןייז ווא ןהיעשי 'ר טקנעדעג ךָאנ
 ןכָאנ ןגנַאז יו ןבילבעגרעביא ךָאנ ןענייז סָאװ םיברוקמ עכעלטע יד .ןרָאי-חמח
 הדירי רעד טימ לפש טליפעג ךיוא ךיז ןוא סנטָאש יװ טרעיינ ןעוועג ןענייז ,םינש
 ,סעסעווירּפ יד ןופ

 ווָאבישזג רעד .ןעמענוצרעביא סָאװ טימ ןעוועג טשינ ךיז זיא'ס -- תמאב
 סָאװ רעמאהעג-ןזייא ןכעלרעהפיואמוא םעד טימ טכליהעג טשינ רעמ ןיוש טָאה
 -עג טָאה סע ביוא .סעסעוװירּפ יד ןופ ףייה יד ןופ טרעהעג תורוד ךשמב ךיז טָאה
 עשזנַארב-ןזייא רעד ןיא .ףייה ערעדנַא ףיוא ןעוועג סע זיא ווָאבישזג ןפיוא טרעמַאה
 ײז סעסעווירּפ יד ןטלָאװ המחלמ רעד רַאפ סָאװ ןדיי ןסקַאװעגסיוא טרָאד ןענייז
 ,תבש-טוג טרעפטנעעג טשינ לָאמנייק

 ןעניז סע וװ .באב-העשת טקוקעגסיוא טָאה סעסעווירּפ יד ןופ ףיוה ןפיוא
 טייצ-גנילירפ .זָארג טסקַאװ -- סעקלעב ענרעזייא טימ גרעב יד ןגעלעג לָאמַא
 טסקַאװ למילב-דלעפ סָאד ןוא ,למילב-דלעפ סַאזנייא ןַא לָאמַא וליפא טרָאד טטקַאוװ
 טשינ רעמ לָאמנייק ןיוש טעװ ןרעטש רעטלַא רעד זַא ,גָאזנָא ןַא יוװ ןוא קזוח ַא יו
 ,טײלעמערַא יד ןשיווצ ןביירשרַאפ ןיוש ךיז ןגעמ סעסעווירּפ יד .ןטכיולפיוא קירוצ
 רעד ףיוא ןלעטשקעװַא ךיז ןלעװ ,"ינּפ; עקידהמחלמ-ךָאנ ,עיינ ,ןדיי ערעדנַא
 , טנַאװ-חרזמ

 -ירּפ עסיורג יד ןיא ןעזעג ךיז טָאה דליב-ןברוח עקירעיורט עקיבלעז סָאד
 טימ ןעוועג לופ ייז ןענייז ןרָאי עגנַאל ,עגנַאל ךשמב סָאװ סעדַאלקס-ןזייא עשיסעוו
 זיא ןזייא ןופ רעמיטכייר יד ןופ .סעדנעגעל ייז ןופ טלייצרעד טָאה ןלױּפ ןוא עפש
 עיינ םוש ןייק סָאװ חיר רעטצעּפמודרַאפ רערעיוז רעד יװ רעמ טשינ ןבילברַאפ
 ןַא ןזיװַאב ךיז טָאה טנעװ יד ףיוא .ןבײרטוצסױרַא םיא ןזיװַאב טשינ טָאה הפוקת
 טימ סעטכַאלּפ עצנַאג ,ךעלמענ ,ןברוח ןוא טייקטסוּפ ןופ עפש ַא ,עפש ערעדנַא
 ןוא ןפייפ סָאד טרעהעג ןעמ טָאה ןשינרעטצניפ עטצעּפמודרַאפ יד ןיא .סכבעווניּפש
 ,סערושטש ןוא זיימ ןופ ןעשזוה
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 13 עקצַאמָאלט ףיוא געט-םערוטש

 תעב טַאהעג ןציירד עקצַאמָאלט טָאה געט-םערוטש עקיצנייא ןוא עסיורג עריא

 ןשיטסיוװעשלָאב ןופ ןליוּפ ןייק ןעמוקוצקירוצ ןביוהעגנָא ןבָאה רעביירש עשידיי

 | ,1920 םורַא ,דנַאלסור

 ןרענָאיצולָאװער םעד ןופ ךיז ןכָאה סָאװ עכלעזַא יו ןעמוקעג רעהַא ןענייז יז

 -ער יד רעבָא ןבָאה ייז .סעגערב ערעקיור ףיוא ןייז ןוא ןגירקסיורַא טלָאװעג לובמ
 -ָאמעשט ערעיײז ןיא טגנערבעגטימ טעּפמיא ריא ןוא ןטסעמרַאפ עריא ,עיצולָאוװ

 ןופ קַאה רעד רעטנוא רעטעג עלַא ןלַאפעג ןענייז םיקחרמ עשיסור יד ןיא .סענַאד

 ךליה ַא טימ ןעמוקעג רעהַא ןענייז רעביירש עשידיי ענעי ךיוא .סעקיװעשלָאב יד

 יד ןביוחעגפיוא ייז ןבָאה ןליוּפ ןיא .טנעה יד ןיא קַאה ַא טימ ןוא ןרעיוא יד ןיא
 ןביוהעגנָא רוטַארעטיל רעשידי רעד ןיא ךיוא ןוא ןציירד עקצַאמָאלט ףיוא קַאה
 .רעטעג ןפרַאװ וצ

 ןופ ןעמוקעג רעהַא ןענייז סָאװ רעגערט-םערוטש ןוא רעפרַאװ יד ןופ שארב

 ןַא יו טקוקעגסױא רע טָאה ךעלרעסיוא .שיקרַאמ ץרּפ ןענַאטשעג זיא דנַאלסור

 טַאהעג טָאה רע .רעטיוועג ןוא גנַאזעג ןופ טָאג ַא יװ ןוא ָאלָאּפַא רעקידנעייגפיוא

 ץרּפ ןיא .ןרוטּפלוקס עקיטנַא ףיוא רָאנ טעז ןעמ סָאװ ּפָאק ןשיסַאלק םענייש ַא
 ַא ןעועג טלָאװ רע יו טנעמַארעּפמעט ַא טכָאקעג ןוא טזיורבעג טָאה ןשיקרַאמ

 עװַאל עקידעכָאק רעקיטש יד ןעוועג ךיוא ןענייז רעדיל ענייז ;ןַאקלוװו רעקידנעייג

 ןוא טייקדליו ךס ַא טימ ןסָאשעגסױרַא ךיז ןופ טָאה ןַאקלוװו רעקיזָאד רעד סָאװ

 -ןטלַאטשעג ַא ןעוועג זיא שיקרַאמ ץרּפ יצ ,ןגָאז וצ ןעוועג רעווש זיא'ס .עפש ךס ַא
 ןוא ןדלַאװעג טכַאמ ןוא תוניק טנָאז סָאװ רעטיוועג ַא יו סעּפע יצ רעטכיד רעקיד

 -ַאלט ףיוא ןוא ןליוּפ ןיא .חישמ-לש-רפוש רעקילַאש ַא ךיוא רע זיא סנעוונייא ןיג

 סיורג .ןעמעלַא ןוא עלַא רעביא ןידה-םוי םעד ןפורעגסיוא רע טָאה ןציירד עקצַאמ
 םעד ןופ םורבעג סָאד טרעהעג ןבָאה ייז ןעוו רעטיצ ַא טּפַאכעגמורַא טָאה ןיילק ןוא

 ,בייל םעיינ

 טינ לָאמוצ ןבָאה שארב ןענָאזרעדָארּב השמ טימ שזדָאל ןיא ןטסישידיי-גנוי יד
 ײז ,ןשיקרַאמ ץױּפ ןופ דרעװש עקידרעייפ יד ןפערט ייז טעװ סע זיִּב טרַאװעג

 רָאּפ ַא טימ טשרע סָאװ ,יד .ךעלעקּפַאל יד ןגיוצעגסיוא ןוא טרילוטיּפַאק דלַאב ןכָאה

 לָאמַאטימ ןענייז ,קַאה רעשירעטניד רעד טיִמ טעָארדעג ןעמעלַא ייז ןנָאה קירוצ רָאי
 -גזיורב עיינ יד ייב גנונעקרענַא ןוא דסח טּכוזעג ןוא זָארג יו רעקירעדינ ןרָאװעג
 טימ טגנערבעגטימ רעבָא טָאה שיקרַאמ ץרפ .ןציירד עקצַאמָאלט ןופ רעטעג עקיד
 סנױזַא טסיה סע סָאװ טסוװעג טשינ טָאה רע .קיוװעשלָאב ַא ןופ תודימ עלַא ךיז
 ןוא -- ןטסישידיי'גנוי רעשזדָאל יד ןוא ןעמונעג רע טָאה .םימהר ןוא שינעעזנייא
 יו טעמכ ,ןטנוא ןופ רָאג טצעזעגקעוא -- שארב ןענַאזרעדַארב השמ טימ רעדיוו

 רַאפרעד ךָאנ ןשיקרַאמ ןבָאה רעשזדָאל יד .סוּפמילֶא גרַאב םעד ןופ ריט רעד ייב

 ןעוועג ןענייז ייז .ןײרַא טנַאה רעד ןיא שוק ַא ןבעגעג ןוא קנַאד םענייש ַא טגָאזעג
 ,ןָאזרעדָארב !שיקרַאמ ץרּפ עבעל סע :!גירשעג ןוא ןבעל םענעקנָאשעג ןטימ ךעלקילג

 ןיילַא טנייה טָאה ,"חרזמ ןופ ץנירפ רעד. ןעוועג רע זיא ןרָאיַארַאפ טשױעקַא סָאװ
 יד ןופ ץַאלַאּפ םעד וצ ןעלסילש ענעדלָאג יד ןשיקרַאמ ץרּפ ןגָארטעגוצ םידיב

 .סעזומ
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 "וטש עריא ןוא טנגוי ריא ןבעלוצרעביא ןביױהעגנָא טָאה ןציירד עקצַאמָאלט
 טכַארטַאב לַאקָאל םעד ןבָאה סָאװ רעביירש עקידהמחלמרַאפ עטלַא יד .געט"םער
 -דמה 'רתסב רעד ןיא יו טעמכ ןרָאװעג ןענייז ייז -- החונמ-םוקמ ַא יו טרעיינ
 -ַאלק רעד ןופ ןארעטעוװו ןרַאפ ןטלַאהעג טָאה ןעמ ןעמעוו גרעבמָאנ ןליפא .הגיר
 רע ,ןטָאש ןיא ןרָאװעג טלעטשעג זיא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא םייצ רעשיס
 -רַאפ עטסדנימ יד ןענעקרעד טשינ םיא ןיא לָאז ןעמ ידכ גולק גונעג ןעוועג זיא
 קיטסילַאנרושז יד בעל ןייז ןיא ןטייקיטעט ייווצ טַאהעג רע טָאה טציא .גנורעטיב
 -עפַאש ענייז ןוא געטיץנַאלג ענייז ,עקצַאמָאלט ןופ ןליד יד ףיוא ןצנַאט סָאד ןוא

 רעטניו רעד ןגרעבמָאנ רַאפ ןעמוקעג זיא'ס .טילבענּפָא ןבָאה סעיציבמַא עשיר

 ,יֵאמ שדוח ןיא יװ טילבעצ רעמייב יד ךיז ןבָאה רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא תעב

 טנאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא קידנטרַאװרעד בלַאה ןוא שיטּפעקס בלַאה טָאה רע

 ןרעטש עיינ יד ןטכיילפיוא ןלעוװ סע יװ טקוקעגוצ דצה ןמ ןוא

 .גרעבנסייוו .מ .י ןעוועג זיא ןציירד עקצַאמָאלט ףיוא ןארעטעוו רעטייווצ רעד
 ןשידיי א ןופ עטַאט רעד ןעוועג ,ןגָאז וצ ױזַא ,גרעבנסייוו זיא ןטייצ סעצרּפ ןיא
 -עטיל רעשידיי רעד ןיא ןטסנידרַאפ ענייז ןוא לָאר סגרעבנסייוו ןגעוו .םזילַארוטַאנ

 ןפַאש ןייז ןופ ןטײקיזָאלגעװסױא יד ןוא ךעלנעזרעּפ םיא ןגעוו ךיוא יװ ,רוטַאר
 "רעביא טשינ ךימ ליוו ךיא ןוא טדערעג לָאמ ךס ַא רעטרע ערעדנַא ףיוא ךיא כָאה

 ,ךורברעביא רעסיורג ַא ןעמוקעג זיא ןגרעבנסייוו ןיא זַא ,זיא טנַאסערעטניא .ןרזח

 טימ ןוא עידעגַארט עשירעלטסניק ןייז טליפרעד וויטקניטסניא רע טָאה רעטעּפש
 ,גערב ַא וצ ןעמיוושוצוצ טוװרּפעג רע טָאה תוחוכ עלַא

 -ימירפ רָאג ןרַאפ טלוק ןייז ןעוועג םקונ רעּנָא ךיז טָאה ןגרעבנסייוו ןיא
 -רַאפ ןיא רעכעה ןגײטשוצפױרַא ןָאטעג טשינרָאג ךיוא טָאה ןײלַא רע .ןטסוויט
 -- טעּפש וצ םיא רַאפ ןעוועג ןוש זיא ןָאט ןביוהעגנָא סע טָאה הע ןעוו .גנופיט
 ,ןריולרַאפ ןצנַאגניא ךיז טָאה רע ווו סקירעביוב עכלעזַא ןיא ןכָארקרַאפ זיא רע ןוא

 ןענַאטשעג זיא סָאװ רוגיפ עוייטַאטירָאטױא יד .טיוט ןעוועג זיא ץרּפ .ל .י

 ףעװעג טשינ רעמ זיא ןלױּפ ןיא רעלעטשטפירש ןשידיי ןדעי ןופ ּפָאק ןרעביא

 יד ךיז טָאה ,יבר א וצ ןעוועג טניווװעג זיא ןליוּפ ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד ביוא

 ףיא ּפעק יד ןיא טפַאכעגנײרַא טנייל יּבר א ןוא טעטירָאטיױא ןַא ןייז וצ עינַאמ

 ןבָאה טייקידרעפָאה ליפ טימ .ןעננונעפָאה עסיורג טגיילעג לָאמַא טָאה ןעמ עכלעוו

 -נֵא טָאה ןעמ ןוא טנַאזעג ייז ןגעוו לָאמַא טָאהעג טָאה ץרּפ סָאװ טנַאמרעד ךיז ייז

 ןסקַאװעגסױא ןענייז סע .ןגָאװצ עטליפרעד-טשינ ךס ַא ןצנימוצסיוא ןביוהעג

 ןימלע'תיב רעשנעג ןפיוא ןגעלעג ןיא סָאבעלַאכ רעסיורג רעד .סעיציבמַא-טכַאמ

 .השורי רעד ןגעוװו הקולחמ יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא --

 ַא ףױא טנעדנעטערפ ַא ןרעװ וצ ןביוהעגנָא םיצולּפ טָאה גרעבנסייוו .מ .,י
 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא עיציזָאּפ רעשירעריפ

 טָאה ,עשרַאװ ןעמונראפ ןבאה ןשטייד יד ןוא ןברָאטשעג זיא ץרּפ יו דלַאב

 ףיא .ןבעל ןשידיי ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא טעּפמיא רעסיורג רעד ןביוהעגנָא ךיז

 א וצ גנַארד ַא טקעוװװעג ךיז טָאה םיא ןיא .ןרָאװעג ןסטירעגטימ זיא גרעבנסייוו

 "עג רעבָא ןענייז טלעװ רעד רַאפ ןטנָאזירָאה עקיטסייג ענייז .טייקיטעט רעסיורג

 טשינ זיא רעלטסניק ַא רַאפ טייקטצענערגאב עלעוטקעלעטניא .עטצענערגַאב ןעוו



 572 ר ק נו ר ט י יי

 -עפַאש ענייז :רעגרע ךָאנ זיא סע .ןטייקכעלגעמ ענייז טצענערגַאב סע סָאװ זיולב

 -ערגַאב רעד ךרוד ךיז ןעלדנַאװרַאפ עיזַאטנַאפ ןוא ןעגנונא ענייז ,ןטפַאשנגייא עשיר

 רעד ןיא ןעמולב ןופ .שינרעטצניפ רעד ןיא ןסקַאוװ סָאװ ןעמולב ןיא טייקטצענ

 -רַאפ עשיגָאלַאטַאּפ סיוא ןסקַאװ סע .זָארג-דליו ןוא רענרעד ןרעוװו שינרעטצניפ

 םיא ןופ ןכַאמ ןוא סיפ ןוא טנעה רעלטסניק םעד ןדניב סָאװ ןטײקטרעטנָאלּפ

 ,םלוע-לת ַא

 ףיוא ךיז טָאה גרעבנסייוו .רעגעלרַאפ ַא ןרעו וצ ןסָאלשַאב טָאה גרעבנסייוו

 ךָאנ ןבילבעג זיא סָאװ לוטש ןקידייל םעד ףיוא טצעזעגפורַא ןפוא ןכעלקילגמוא ןַא

 | ."תוכימס,, ןלייטוצסיוא ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא -- ןצרּפ

 טשינ ןבָאה רעגנַאפנָא עשירַארעטיל עטעדווירקעג ןוא עטרעטינרַאפ יד ןשיווצ

 םעיינ ןופ למיה ןשירַארעטיל ןפיוא ."הכימס,, ןעמוקַאב וצ םינלעב ןייק טלעפעג

 -ָאנ ןוא רעקיטירק ,ןטסיעסע ,רעטכיד רועיש ַא ןָא ןָאטעג עוואי ַא ךיז ןבָאה ןליוּפ

 טעכָאפעג ןוא ןגרעבנסייו ריאמ עשטיא םורַא טרַאשעג ךיז ןבָאה סָאװ ןטסילעוו

 ,גנונעקרענָא ןייז טימ

 ןוא רענַאשז ןשיטסילַארוטַאנ ןקילָאמַא ןייז טזָאלרַאפ גרעבנסייוו טָאה וצרעד

 קילדעוװ רוטַארעטיל ןביירש ףרַאד ןעמ ױזַא יו "?ןרעטסומ,, ןבעגוצ ןעמונעג ךיז
 סָאד ןקידלַאװגרַאפ וצ ןביוהעגנָא רַאג טָאה רע .תוגשה -- סגרעבנסייוו -- ענייז

 ןעמ .טנעקעג טשינ ןיטולחל ךיז טָאה רע סָאװ ףיוא ,עשיזיפאטעמ ןוא עטקַארטסבַא
 ןופ ןשינעלקנוט ערעכעה יד ןיא ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ ןײגנײרַא טשינ ךָאד ןָאק

 -רעדנווו יד ןיא רעדמערפ ַא רָאג יו ןעמוקניײרַא טשינ ןָאק ןעמ .טימעג ןכעלשטנעמ

 טבייה סע וװ .ןטייקכעלקריוו עלַא רעביא ךיז ןענעפע סָאװ תולכיה-רעבייא עכעל
 טירט ןייק ןעמ ןָאק דָארג טרָאד -- ןסיווװ'ט שינ עקידנטכיולפיוא סָאד ןָא ךיז

 רעטעג יד .קינעג סָאד ןכערב טכייל טרָאד ןָאק ןעמ .ןס יװ ך ס ַא ןָא ןָאט טשינ
 .ןקוק ייז ףיוא ףרַאד ןעמ יװ טשינ טסייוו סָאװ ,םעד ייב לכש םעד וצ ןעמענ

 םעד ןופ ןעגנונַא טַאהעג םתסה-ןמ גרעבנסייו טָאה רעלטסניק רעדעי יװ
 -רעד עטשרעטנוא יד ןיא סיוא טשינ ךיז טזָאל טלעוו יד זַא ,ןעגנונַא .גנידצלַא

 ןיא אקווד זַא ןוא ,ןטייקכעלקריוו עשיטסילַארוטַאנ עוויטימירּפ עריא ןופ ןעגנונייש
 ןופ ןטקעּפסַא יד ןיא ,טסייה סָאד -- הבשחמ ןוא עיזַאטנַאפ ןופ ןעגנוטלַאטשעג יד

 עיינ טלעװ רעד רַאפ ךיז ןענעפע -- שינעטנעקרעד רערערָאלק ןוא רערעכעה ַא

 ,רעטכיל עיינ ןיא טרָאד זנוא ךיז טזייוו יז .ןגעוו
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 רעצינעשזָאק עלערַא יר

 קב 2

 עקירעגנוה ןבָאה גָאט ןדעי טשינ ;ןעגנודעג ךיז ןוא ןעירשעג טרָאד ןעמ טָאה
 עקרַאטש ןבָאה לָאמעלַא טשינ :הבדנ ַא טערָאנשעג סרעלטעב ןוא טרעמָאיעג

 לָאמעלַא טשינ ,ןטייז יד ךיז טקַאהעגרעטנוא ,ןטייוצ םעד רענייא קידנגָאלש ,ןעגנוי
 ןטנַאיצילָאּפ עשיליוּפ ןבָאה דימת טשינ ;:סרעייג-הבדנ ןפרָאװעגסױרַא םירחוס ןבָאה

 תוחמש ,טנלע ןוא רעגנוה ןבָאה לָאמעלַא טשינ ןוא סרעלדנעה-ןסָאג יד טגלָאפרַאפ

 ןבעל סָאד טמיוצעגנייא ןטנעמָאמ ענעביוהרעד ןוא טעידעגַארט-החּפשמ ,תויול ןוא
 ןצעזעג ערעייז ןופ ,טפַאשרעה רעייז ןופ ןרעיומ יד ןיא רעניווװנייא-עניָאנג יד ןופ

 .ןסקעדָאק ןוא
 -רעטצניפ יד טרעדײלשעגּפָארַא ןבָאה סָאװ ,געט עכלעזַא ךיוא ןענייז ןעמוקעג

 .שדק א ןיא לסעג עקיטכוזדניוש סָאד טלדנַאװרַאפ ןוא םינּפ-עניִאנג םנופ טייק

 -יילעג עשילמיה ,טייקיד'בוט-םוי טמָארטשעג טָאה'ס ןכלעוו ןופ לכיה ַא ןיא ,םישדק

 רעזיה יד ןופ טנעװ ענעסילשעגּפָא יד ךיז ןבָאה ןטנעמָאמ יד טָא ןיא .טייקטרעט

 שאה דומע רעד ןעמונעגמורַא טָאה רעניווװנייא יד ,תוכלמ ידגב טימ טריצַאב
 רעכיּפעט-שדקמה:תיב ןיא ןטיברַאפ ךיז ןבָאה רענייטש יד ,טייקיבייא רעשידיי ןופ
 ,טייקכעלרעייפ רעקיד'שדקמה'תיב ןופ חוחינ-חיר טימ טקעמשעג טָאה טפול יד ןוא

 זיא'ס ןעוו ,טבעלעגרעביא סַאג עניאנג יד טָאה געט ןוא ןטונימ עכלעזַא

 ךיז טעװ ,רעצינעשזָאק עלערַא 'ר ,יבר רעצינעשזָאק רעד זַא ,העידי יד ןעמוקעגנָא
 .ײרד רעמונ ףיוה ןיא דיסח ַא סנייז ייב ןצעזַאב

 ,הרושב רעד טימ ןעמונעגרעביא .רעניווונייא עלַא טּפַאכעגמורַא טָאה העידי יד
 עניימעג רעליימ ערעייז ןופ ןעגנערבוצסורַא טשינ רעמ ןסָאלשַאב סרעגערט יד ןבָאה
 ךרוד ןרָאװעג טקיױרַאב רדסכ ןענייז סרעפיטש-ףיוה עשירעדניק ,עקישער יד .דייר
 טנעמַארעּפמעט ןשינַאמרופ רעייז טליקעגּפָא ןבָאה תולגע-ילעב יד .ןרעטלע ערעייז

 א טימ ןכָאה רעבייוו ."ָאיז -- ַאטיעה, טימ דרעפ עקינייב יד ןביירטנָא ןתעב
 ןיא ןטַאט, םעד קידנקנַאד ,ףױרַא ןגיוא יד טצָאלגעג קורדסיוא-טכיזעג ןעמורפ

 לָאמעלא טשינ :סַאג עניֵאנג רעד ףױא ךשוח ןָאטעג ךיז טָאה לָאמעלַא טשי ֿב

 ןיא טנרעלעג .1916 רָאי ןיא עשרַאוו ןיא ןריבעג -- ןַאמּפערט (סחנפ) לואפ

 העבוע טכַאמעגכרוד ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי יד ןיא .ייינומכחת, רַאנימעס-רעניבַאר

 ןיא .לאערטנָאמ) ןייק ,ןעזלעב-ןעגרעב ךרוד; ןעמוקעג 1948 ןיא .םונהיג ירודמ

 ןופ רערעל ַא ,ַאמּפערט .יעשרַאוו ןיא לסעג ַא; גנולמַאז ןייז ןבעגעגסױרַא 9

 רעזטשיטסירטעלעב שממ תונורכז ענייז .דניק רעועשרַאװ טכע ןַא ןיא ,עיסעפָארּפ

 ,טנעמוקָאד
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 זיא'ס יוװ ,ןכש ןקיליײה ַאזַא טימ ןרעוו וצ טרעַאב ,היכז רעסיורג רעד רַאפ "למיה

 .יבר רעצינעשזָאק רעד ןזעוועג

 ןועועג זיא סע .טכעלקריװרַאפ הרושב יד ךיז טָאה קיטימרָאפ ַא םענייא ןיא

 ןיא ןרָאפעגנײרַא זיא ל"ז עלערַא 'ר .ןבעל עניִאנג ןערַאש םענופ גָאט רעקידעכָאוװ ַא

 ןופ טצַאלּפעגפיױא טשינ ריש טָאה עכלעוו ,עקשזָארד רעשידיי ַא ףיוא ןיירַא ףיוה

 א ףיוא ןיבר םנופ ןטערטעגּפָא טשינ ןענייז סָאװ ,םישמש אשמ רערעווש רעד

 ,םידיסח טימ סעקשזָארד קילדנעצ ַא בורק ןרָאפעגכָאנ ןענייז םיא רדעטניה ,טָארט

 "עשזַאק םענופ עידרַאװג יד טשדליבעג ןעמאזוצ ןּבָאה עכלעוו ,ןלַאשרַאמ עשייבר

 ,ןטפעשעג ערעייז טכַאמרַאפ םירחוס יד ןבָאה ןיבר םוצ ץרא-ךרד סיוא ,ףיוה רעצינ

 וצ ןפַאלעגנײרַא םודנעּפ םודנעה ןשהלהב א ןיא זיא שוורטס:ףיוה רעשיליוּפ רעד

 סָאד ןטלַאהעגנייא דובכח-תארי טימ ןבָאה סרעגערט יד ,עקווושזורטס רעד ןיא ךיז

 :סױהַא םייב ןעשעג טשינרַאג הלילה ןיבר םעד לָאז'ס ,עקשזָארד רעד ןֹופ דרעפ

 ןפרָאװעגפױרַא ןוא קעּפעג סָאד ןָאטעג ּפַאכ ַא ןבָאה סעינָאלד ענרעזייא טרעייז .ןגייטש

 רעמ ןכַאמ ןלָאז יז ,עקירעגינ יד וצ ןעגנוָארד טימ ןוא סעציײלּפ יד ףיוא סע

 -לטימ רעד ןופ קָאטש ןטייווצ ןפיוא ןגיױלפעגפיוױַא טושּפ יז ןענעז ,טרָא"גנאגכרוד

 ןענַאטשעגנייא זיא יּבר רעד וװ ,יירד עניִאנג רעד ףיוא עדייבעג

 טימ טלַארטשעג טָאה ,רעקיסיירד יד ןיוש רעבירַא זיא רעַּכלעװ ,יבר רעד

 ,ןטגַאילירב ייווצ --- ןגיוא ענייז ,ךעלטיור ןוא גנוי ןזעוועג זיא םינּפ ןייז .טייקילייה
 סָאד ,גנַאל טשינ םיא ייב ןזעוועג זיא דרָאב יד .םורֵא םעד ןטכיױלרַאפ ןבָאה סָאװ
 ןפיוא ןוא טיובעג ןייש ןוא טקַאטעגסױא שירטעמיס רוגיפ יד ,קידנור טכיזעג
 רעבייו ןבָאה -- טורעג הניכש יד שממ טָאה עלערַא 'ר ןופ טלַאטשעג ןצנַאג

 | ,רענעמ ערעייז ןופ ןעגנוטּפױהַאב יד טגָאזעגכָאנ

 טימ יבר רעד זיא ,גנוניוו רעד ןיא ןגעלעג קיור ןיוש זיא קעּפעג סטָאד ןעוו
 וצ ןעגנַאגעגוצ ,עקשזָארד רעד ןופ ןגיטשענסיוא ,לגניי ַא ןופ טייקטכייל רעד
 א םיא טימ טריפרַאפ ןוא ,סרעגערט יד ןופ ךלמ םעד ,י'רעזָאלמייה עלעשרעה,

 ןוא תיב-ינב ענייז ןגעוו ,הסנרּפ ןייז ןגעו טגערפעגסיוא םיא טָאה רע .סעומש
 טגנַאלרעד יבר רעד טָאה סעומש םנופ סולש םייב .םולשה-וילע רעטָאפ ןייז ןגעוו

 .טרעהעג םיא גנַאל ,גנַאל טָאה יירד עניאנג יד זַא ,שטָאּפ ןקידרעייפ ַאזַא ןעלשרעה

 ןרעהוצ ךיז טנָאקעג טשינ גנַארדעג ןבילוצ טָאה רעכלעוו ,םלוע רעטלמַאזרַאפ רעד

 ןטסיופ טימ טלָאװעג ךיז טָאה ,ךלמ-רעגערט םעד ןוא ןיבר ןשיווצ סעומש םוצ

 טרָאװ קיסַאּפ טשינ ַא סעּפע טימ טָאה רע זַא ,קידנעניימ ןעלעשרעה ףיוא ןפרַאװ
 -ַאטשטנַא םענופ טכַאמעג טשינרָאג ךיז טָאה יבר רעד .רעצינעשזַאק םעד טקידיײלַאב
 ןגיטש סנעמעוו ,זױה םוצ געוװ ןייז ןעגנַאגעג רעטייו זיא ןוא רעדורעג םענענ
 טלעטשענּפָא ךיז רע טָאה ןגיטש יד ייב .גנוניוו רעיינ ןייז וצ טריפעג ןבָאה'ס
 םענעעזעגנָא םעד ,שטָאּפ ןרעקרַאטש ַא לָאמ סָאד רעבָא ,טגנַאלרעד לָאמַא רעדיוו ןוא
 ,קערָאבינדוטס קחצי רחוס-ןרעדעפ

 טזָאלעגרעביא טָאה ןיבר רעצינעשזָאק ןטימ ףערטנעמַאזצ רעטשרע ןימ אזַא
 .יירד עניָאנג ןופ ןדיי יד ףיוא קורדנייא ןלופנייּפ ַא

 ,םינינע עשייבר טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,עמורפ רעמ יד ,ןדיי לייט ַא
 עלערַא 'ר ןופ םיגהנמ יד ןגעװו טרימרָאפניא ןועוועג רעירפ ןופ ךָאנ ןענייז
 טייהדניק .ןייז ןיא טָאה יבר רעד זַא ,גנַאלק ַא ןעגנַאגעגמורַא זיא סע .רעצינעשזָאק
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 םידיסח רעצינעשזָאק יד .העד רסח ןבילברַאפ עקַאט ריש ןוא ּפָאק ןפיוא ןטילעג

 וצ ,ןרָאסעּפָארּפ עטסטמירַאב ןוא עטסערג יד וצ ןרָאטעגמורַא םיא טימ ןענייז

 םייב ןיבר םעד ןטלַאהרעד וצ ןעגנולעג ךָאד זיא'ס ןעמעוו ,ןרָאטַאיכיסּפ עלַאינעג

 עכלעוו ,טייקדליו א ןרָאי ענעי ןופ ןבילברַאפ רָאנ םיא זיא'ס .דנַאטשוצ ןלַאמרָאנ

 ןעוועג זיא ךעלקילג ןוא ,ןּפיינק ןוא ןשטַאּפ ןיא ,זענ ןסייר ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה

 רענעגָאלשעג רעד .דיתתנתמ א ןיבר םנופ ןעמוקַאב טָאה רעכלעוו ,רעקינעי רעד

 תרועב רע טעװ ,קנַארק זויא רע בוא ןוא ,ןרעו ךעלקילג ןוא ךייר רעכיז טעוו

 ענייז ןיא ןבױלג רעד ןועועג זיא קראטש ױזַא ,טלייהעגסיוא ןרעו ךרבתי םשה

 ,שטעּפ

 ןבילברַאפ םיא זיא טייקדליו סניבר םעד זַא ,טלייצרעד רעדיוו ןבָאה ערעדנַא

 ןענרעל ןיא ינעשז ַא ,ורודב ןואג ַא זיא יבר רעד ןענרעל ליפ וצ ןופ רּכז סלָא

 זיא רעכלעוו ,לַאװק-הרות ןקידמערוטש ןטימ ןרָאװעג ןסירעגטימ זיא חומ ןייז ןוא

 ,ךיחי ַא ךרוד טשינ יאדווא ןוא ןרָאװעג ןטלַאװעגניא טשינ םענייק ךרוד ךָאנ

 רע טָאה ןרָאי ןוא םישדח ,טכענ ןוא געט .ןילַא רעצינעשזַאק רעד ןייז סע געמ

 ןופ םינינע ןוא ןעגנוריסַאפ יד קידנדיימסיוא ,קנַאב"ארמג רעד ףיוא טכַארּברַאפ

 ןעמָאטּפמיס עטשרע יד טעװאיעג םיא ייב ךיז ןבנָאה'ס ןעוו ,טלעוו רעקימורַא רעד

 ,םידיסח עטסנעזעגנָא יד ןוא רענייז רעטָאפ רעד טָאה ,טייקטמיוצעגמוא ןייז ןופ

 טשינ ךיז טָאה עלערַא 'ר רעֶכָא .רפס םנופ ןסײרקעװַא טייצ ַא ףיוא םיא טלָאװעג

 -גורגרעד-טשינ םניא טפיטרַאפ ךיז רעמ ךָאנ ןֹוא ןעגנַאלרַאפ ערעייז ןבעגעגרעטנוא

 םיריױטקָאד סָאװ ,סָאד טריסַאּפ טָאה ךעלסילש ןוא ,לארשי-תרות ןופ םי ןטעוװעט

 ןקָארשעג ױזַא ךיז טָאה ןעמ ןכלעוו רַאפ ןוא טגָאזעגסױרָאפ ןבָאה

 יד ןופ טסוװעג טשינרָאג טָאה רעניווװנײא"עניִאנג םלוע רעטיירב רעד רעבָא

 עטכעלש טימ ןוא קערש טימ ,ןצרַאה ןיא רעטיצ ַא טימ טָאה ןוא ןעגנַאלק עלַא

 ןיבר רעצינעשזָאק םעד ןעמונעגפיוא תואיבנ

 -ףוק ןכעלרעה םניא ,קצָאװטָא ןיא טניוװעג רעצינעשזַאק רעד טָאה גנַאל-ןרָאי

 .טנזעג ןוא רעדלעוװ-ענסָאס ענייז ןופ טמשעג טָאה רעכלעוו ,עשרַאװ ייב טרָא

 טנָאקעג טשינ טָאה קצָאװטָא עכייר ןוא עזָאלגרָאז ,עטַאז סָאד ,טפול רעקידנכַאמ

 ןייז ,תובוח ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא ףיוה סניבר םעד .ךיז ייב ןיבר םעד ןטלַאהניא

 קעװַא טרָאד ןופ טזומעג טָאה עלערַא 'ר ןוא ןרָאװעג טריציטיל זיא ץנעדיוער

 ןבָאה ןדיי רעקצָאװטָא יד .עשרַאו ןקישיור ןוא ןקידנעיירש ,ןקידלבריוו םעד ןיא

 ןעזעגסיורָאפ םעד בילוצ טָאה ןעמ .ךל ךל סניבר םעד טרעיודאב גנַאל ,גנַאל

 ,טרָא םעד ףיוא זַא ,טַאהעג ארומ טָאה ןעמ ,קצָאװטָא ןשידיי ןרַאפ ןטייצ עטכעלש

 עטקישעגּפָארַא למיה ןופ ןצעזַאב ךיז ןלעװ ,עלליוו ןייז טַאהעג טָאה יבר רעד וו

 טייקיזָאלמײה רעד רַאפ ,הלווע סניבר ןרָאפ ןייז םקונ ךיז ןלעװ עכלעוו ,רעטסייג

 י .ךיגמ רעצינעשזָאק ןטלַא ןופ שרוי-טולב םנופ

 טרעייט סָאד טָא ןיבר םעד ןעמונעגפיוא סמערָא ענעפָא טימ טָאה סַאג עניָאנג

 ןרָאי טייז ןבָאה עכלעוו ,ןרעיומ יד ,טיונ ןוא תולד ןשידיי ןופ קָאטשניב רעד ,לסעג

 ,רַאוטַארט רעקיצנייא-ןוא-ןייא רעד ,ןצפערק עקידנסײר:ץרַאה וצ רָאנ טרעהעגוצ ךיז
 -- םוטנדיי ןשיליוּפ םנופ דליב סָאד טרעגלַאװעגמורַא ךיז טָאה'ס ןכלעוו ףיוא
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 רענייטש עריא ףיוא סָאװ ,הואג טימ טלופרעביא ןוא ץלָאטש ןזעוועג זיא עניָאנג

 ףיבר רעצינעשזָאק םעד ןופ ,דיי ןקילײה ַאזַא ןופ טירט יד ךיז ןגעװַאב

 יירד עניִאוג ףיוא טניוװעג רעצינעשוָאק עלערַא 'ר טָאה רָאי ןבלַאהרעדנָא
 תוממורתה ,טייקילייה א רַאפ סָאװ ,טייקיברַאפליפ ַא רַאפ סָאװ ןוא --- םישדח ןצכַא

 ןביז עלַא ,לסעג ןקיזָאד םעד ףיוא טכַארבענּפָארַא טָאה טייצ יד תולדג ןוא שפנה

 ןקיזָאד םעד טימ טבעלעגטימ ןֵּבָאה סעצינעימַאק יד ןופ ןרָאטַאקַאל עלַא ,רעזייה

 טשינ ןוא עשרַאװ ץנַאג רַאֿפ -- שינעעשעג ַא ןזעוװעג זיא סע ןוא .שינעעשעג

 ,לסעג רעזדנוא רַאפ זיולב

 ןעגייז סָאװ ,רעדליב ענעי טָא ןורַכז ןיימ ןיא ןבעל ןלעוו תורודה לֹּכ ףוס דע

 .סַאג עניִאנג ױעד ןופ ןיבר רעצינעשזָאק ןטימ ןדנוברַאפ

 ייד יװ טכַאמענטימ טשינ ןוא ןעזעג טשינ ךיא בָאה ערענעש ןייק --- םיתבש

 עשידיסח טלטױרױרַאפ ןבָאה שטעּפ ןעוו ,רעטצנעפ ןופ ןגיולפעג ןענעז ךעלטיה ןעוו

 רימ .האופר ַא ךָאנ םײהַא ןפָאלעג ןענייז זענ עטקידעשעצ טימ ןדיי ןעוו ,ןקַאב

 ,םייהרעדניא ךיז ייב ןסע ןכָאנ .ךעלגניי עגנוי רָאג ןזעוועג טלָאמעד ךָאנ ןענייז

 טײטשרַאפ ,שיט ןשיבר םוצ ןפָאלעג ןוא ןגיטש יד ןופ ןָאטעג זָאל ַא ךיז רימ ןבָאה

 ,רעמיצ ןיא גנַאגנײרַא םעד טרַאּפשרַאפ זדנוא רַאפ טָאה טנַאה-שמש יד זַא ,ךיז

 זיא לרעמיצ סָאד .םידיסח ענייז טימ יבר רעד ןסעזעג זיא שיט ןגנַאל ַא ייב וו

 טימ ןוא ןזעװעג טרָאד זיא גנע ןוא ןיילק ױזַא ,לטסעק ַא וצ ךעלנע ןזעוועג

 יד ןבָאה .ןדיי םינינמ ייוצ יד ןעמונעגנירַא םיוק סע טָאה ןטייקירעווש עסיורג

 יד רעביא ןוא זיוה ןיא ןוא ךיק רעד ןיא ןייטש עקַאט טזומעג ענעמוקעג-טעּפש

 יז זיא ןעמָאנ סנעמעוו ,םעד וצ שטָאכ קילב ַא ןּפַאכנײרַא םינושאר יד ןופ ּפעק

 עשידיסח יד ןשיװצ ןעלגומשכרודַא ךיז ךעלגניי רימ ןגעלפ .ןזעוועג רעייט ױזַא

 ןרעטניה לקניו םייב ךיז ןצעזקעװַא ןוא הרימש ס'שמש םעד ןענעבנגַאב ,סיפ

 .רעמיצ סניבר ןיא טרָאד ,שיט

 ןסעזעג קיטימכָאנ תבש ןצנַאג םעד זיא יבר רעד זַא ,טריסַאּפ טָאה טפָא רעייז

 ַא .טרָאװ קיצנייא ןייק טדערעגסױרַא טשינ ןוא שיט םייב םידיסח ענייז טימ

 רעמיצ םעד ןיא ןטונימ עכלעזַא ןיא טשרעהעג טָאה טייקליטש עקיטכרָאפטָאג

 ןזיוַאב טשינ טָאה סָאװ ,םעד וצ ןזעוועג זיא ייוו .,ןיישּפָא ןקידתושמשה:ןיב ַא טימ

 ,טלייצרעד רעטעּפש ןבָאה םידיסח יד .ןָאטעג טסוה ַא ןוא עמטסַא ןייז ןטלַאהוצנייא

 ענערָאװעג רטפנ ענייז טימ עלערַא 'ר ךיז טפערט ןטונימ עמוטש יד ןיא זַא

 ,לארשי קלָאפ םענעגָאלשעג ןרַאפ םימחר ייז יב טעב ןוא סרעייגרָאפ עסיורג

 םיא ןסייהעג ,םידיסח יד ןופ םענייא ןפורוצ יבר רעד טגעלפ טייקליטש ַאזַא ךָאנ
 יד ןוא טכיזעג סָאד טלָאמַאב םיא טָאה טולב'ס זיב םיא ןגָאלשעג ןוא ןייטש ךיילג

 ןטייוצ ַא ךיז וצ ןפורעגוצ רע טָאה ,דיסח ןייא טימ ךיז טקיטרַאפעגּפָא ,דרָאכ

 ןזעועג זיא רענעגָאלשעצ רעד ןוא .הכלה עקיבלעז יד םיא טימ טרזחעגרעביא ןוא
 םיא טָאה סע ,ןדערג םעט םעד טליפרעד טָאה רע ,ןטייקכיוה עשילמיה יד ןיא

 ןגָאלשעג טנייה יבר רעצינעשזָאק רעד טָאה םיא דָארג סָאװ ,ץלָאטש רעד טקיווקעג

 טָאה עלערַא 'ר סָאװ ,יד יו טקריוװעג טשינ קידהיחמ ױזַא שטעּפ ןבָאה לָאמנייק

 .םיקלא עבצא ןַא ןעזעג ןירעד ןבָאה עכלעוו ,םידיסח ענייז טגנַאלרעד

 ,הרות טדערעג טָאה יבר רעד ןעו ,םיתבש עכלעזַא ךיוא ןענייז ןזעוועג

 טגעלפ םיתבש ענעי .תובא עטמירַאב ענייז ןופ רעדנווו טלייצרעד ןוא טלכיימשעג
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 ןוא םידיסח יד ןשיװצ רדח ןרעביא ןיײגמורַא ,אסכ ןייז ןופ ןבייהפיוא ךיז רע

 עשיליוּפ ןגיולפעג טלָאמעד ןענייז סע .רעטצנעפ ןכרוד ךעלטיה ערעייז ןפרַאװּפָארַא

 רעטצנעפ יד ךרוד טקוקעג ןבָאה רעבייו יד .ןטוה ןוא סעקלומרַאי ,ךעלעטיה

 ףךיז טָאה הניכש יד זַא ,רערעדנַא רעד ענייא טלייצרעד ךיז קידנעקניוורעביא ןוא

 ,ןיבר ןפיוא טצעזַאב רעדיוו ןיוש

 טרַאװ רעקיטשרוד ַא יװ ,םיתבש עכלעוַא ךָאנ טצכעלעג ןבָאה ךעלגניי רימ
 ןטסטלע רעזדנוא ןופ עדנַאמָאק רעד רעטנוא .רעסַאװ קנורט ןטגָאזעגוצ א ףיוא

 -סיוא טוג ייז ןוא ךעלטיה יד ןבילקענפיונוצ רימ ןבכָאה גיניק ןשירעלגניי םענופ
 יד ןיא ןפיול וצ ןעמוקּפָארַא ןגעלפ םידיסח יד .ןרעלעק ערעזדנוא ןיא ןטלַאהַאב

 רעייז ןרעקמוא ןלָאז רימ ,ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןטעב ךיז ןוא ּפעק עליוה
 -- ןסיוועג רעזדנוא וצ טרילעּפַא ייז ןבָאה -- ןלעפרַאפ טשינ ןליוו ייז .קעדוצ-ּפָאק
 ןעגנערב ,ןענױלַאב טוג ןגרָאמ זדנוא ןלעװ ייז .תושרד סניבר ןופ טרָאװ ןייא ןייק
 ןוא ןכַאמ שירַאנ טשינ ךיז ןלָאז רימ יּבַא ,עדַאלַאקַאש וליפא ןוא ךעלרעקוצ

 ןענייז רימ .רעגניפ ןייז טימ טרירעגנָא טָאה יבר רעד סָאװ ,סָאד ייז ןבעגקירוצ
 טכַאמעג טשינ זדנוא ףיוא ןבָאה תושקב ערעייז ןוא טנשקערַאפ ןבילברַאפ רעבָא
 -שיט סָאד טָאה לטיה ןָא .םײיהַא ןפיול טזומעג ןבָאה ייז .קורדנייא ןטסדנימ םעד
 רעד ףיוא םיתבש ענעי ןיא טעיָארעג ךיז טָאה ...קעווצ ןייק טָאהעג טשינ ךָאד ןציז
 ןוא דרעב טימ ,לוויטש ןיא ,סעטָאּפַאק ענעטעמַאס ןיא םידיסח ןופ סָאג עניִאנו
 .שאר"-יולגב סָאג רעד רעביא ןוא ףיוה ןרעביא ןפָאלעגמורַא ןענייז סָאװ .,תואּפ

 רַאפרעד ייז טָאה רענייק ,טכעלש רַאפ ןעמונעג טשינ הריבע יד ייז טָאה רענייק
 עלערַא 'ר ןופ םידיסח ןענייז סָאד זַא ,טסוװעג ןבָאה עלַא לייוו ,טלדיזעג טשינ
 ןַא טנדרָאעגניא רימ ןבָאה םיתבש עכלעזַא ךָאנ ןקיטנוז יד ןיא ,רעצינעשזַאק

 ,גרַאװסיז טימ ןעמוקענּפָארַא זדנוא וצ ןענייז םידיסח יד .ןעלטיה ןופ ףיױקרַאפסיױא
 עקילייה יד ןעמונעגקירוצ ןוא ןשָארג רָאּפ ַא טימ רעוו ,ץנַארעמָאּפ ַא טימ רעוו
 לטיה ןייז ,םוטנגייא ןייז ןענעקרעד טזומעג טָאה ייז ןופ רענייא רעדעי .הדיבא
 ןײרַא טנַאה רעד ןיא השודק טימ ןעמונעג יז רענעדירפוצ ַא ןוא עקלומרַאי רעדָא

 טָאה רענייא ,ךעלטיה ערעייז טשיוטרַאפ ןבָאה םידיסח יד זַא ,טריסַאּפ ךיוא טָאה'ס

 ןענַאטשטנַא רעדיוװ ןַאד ןענייז ,עקלומרַאי רעדָא לטיה סנרעדנַא םעד ןעמוקַאב
 ןטלַאהַאבסױא טַאהעג טלָאמעד ןיוש ךיז ןבָאה רימ רעבָא ,סעיצַאמַאלקער ,ןלַאדנַאקס
 .עמַאמ-עטַאט ערעזדנוא ןופ ץימש רַאפ ןוא ּפעלק ערעייז רַאפ

 -עגפיוא ךיז ןבָאה ָאד .ןרופ טימ ןזעוװעג לופ דימת זיא רערעזנוא ףיוה רעד
 םירחוס ךרוד ןרָאװעג ןעגנודעגסיוא ןענייז עכלעוו ,סרעטיליּפש רעצניוװָארּפ ןטלַאה

 ךעלכענק יד רעביא זיב .עילָאּפָארטעמ רעשילױּפ רעד ןופ תואשמ ןריפוצרעביא

 םענעטָאשעגסױא ןיא ןוא ץכעלַאפּפָא שידרעפ ןיא ןטָארטעג לָאמלייט ןעמ טָאה

 ,ףיוה םעד ןײגכרודַא טנעקעג ןעמ טָאה ןצנוק עשיטַאבָארקַא טימ רָאנ ,רעבָאה

 ןופ תולגע-ילעב יד טימ טעדניירפַאב טוג ךיז טָאה רעצינעשזָאק עלערַא 'ר
 טשינ .ןכַאל ןוא ייז טימ ןסעומש ,ןגָאלש ןוא ןעלדיז ייז טגעלפ רע .יירד עניאנג

 עכעלטע םיא ןבענ ןוא עמרָאפטַאלּפ ַא ףיוא קידנציז ,ןעזעג םיא רימ ןבָאה לָאמנייא

 ןַא .דייר ענייז וצ ךיז טרעהעגוצ ץרא-ךרד סיורג טימ ןבָאה עכלעוו ,סענַאמרופ
 עמרָאפטַאלּפ ַא ןופ סעזעג ַא ףיוא יבר רעצינעשזָאק רעד --- דליב ךעלסעגרַאפמוא

 סָאד .םיבנג וליפַא ןוא סרעגערט רעניָאנג ןופ ןטײהטמירַאב ןופ הביבס רעד ןיא
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 זַא ,טייקכעלגעטיגָאט טשינ ליפוזַא ,קיטָאזקע ליפיוזַא ךיז ןיא טנָאמרַאפ טָאה דליב
 .טיײקכעלטעג טקילברעד ןירעד ןבָאה ןדיי ךס ַא

 -ןסָאג ַא ןטלַאהרַאפ טָאה טנַאיצילָאּפ רעשילױוּפ ַא זַא ,ןפָאלרַאפ ךיז זיא סע

 -ייברַאפ דָארג זיא טלָאמעד .ןײֹרַא טַאירַאסימָאק ןיא םיא טּפעלשעג ןוא רעלדנעה
 םעד טוָאלעג-ירפ ,טנַאיצילַאּפ םעד טלעטשעגּפָא רע טָאה .יבר רעד ןעגנַאגעג

 זַא ,רמוש-סגנונעדרא םענעטַאנַארג םנופ טולַאס ַא ךָאנ ןעמוקַאב ןוא רעלדנעה

 ךיז לָאז סָאװ ,ץעזעג ַאזַא ָאטשינ ויא ,ןיבַאר ןַאּפ,, םנופ גנַאלרַאפ רעד זיא סָאד
 ךיוא .טרעלקרעד ךעלרעייפ טנַאיצילָאּפ רעד טָאה -- ןלעטשנגעקטנַא םיא ןגעק

 ןופ םש רעד לייו ,תומא 'ד סניבר ןיא ןייטש וצ תוכז ַא ןזעועג זיא םיא רַאפ
 ןסַאג עשייוג יד ןיא ןעגנורדעגנײרַא ךיוא זיא ןיבר רעצינעשוָאק

 עכייר עריא טימ טרעיפעגטימ ןפוא ןשידיגנ ַא ףיױא טָאה סַאג עניִאנג יד

 רעביא בוט'םוי םעד עקסוװָאנַארומ ןוא רענַאקשיצנַארפ ,ענלוּפסוו יד ,סטרעטסשװש

 "סעוװַאטסיװ,, יד ןיא ךיז ןבָאה חסּפ רַאפ שדוה ַא ןיוש .חסּפהיגח םעד ,םיבוט-םוי עלַא

 ןבָאה רעשעלפ עלַא יד ןוא ןעיירעסיג ענעמוקעגפיוא יילרעלכ ןופ ןייוו רעשעלפ ןזיװַאב

 ךעלעטעצ עטסייוו-יולב יד ךעלמיפוג עלעקנוט ערעייז ףיוא טּפעלקעגפױרַא קידהוואג

 ןשַאװעג ןוא טלָאמעג ןענייז ןעיירעקעב יד ."חסּפח גחל רשכ , טפירשפיוא ןטימ

 טייקטסנרע רעשירָאגעטַאק ַא טימ ןּבָאה ןטסילַאיצעּפס"חסּפ ,םינמאנ ןוא ןרָאװעג

 ,עניַאנג ףיוא ס'נדע-ןג-טיורב יד ןופ עלעגעטש סעדעי ,עלעקניוו סעדעי טכוזעגכרוד

 אינע-אמחל יד טגײלעגניײרַא ןבָאה ןדיי עשיטַאבעלַאב יד .תוצמ ןגָארטעג ןבָאה ןדיי

 שנעטנוויל-סייו עטיינעגפױא קעװצ םעד וצ עלעיצעפס ןיא רעדָא ,ךעלכיצ ןיא

 -ןעצ יד סמערוט עצנַאג יװ טעקסַאטעג דובכה-תארי טימ ןבָאה ערעדנַא ;סעברָאט

 ץנַאג יד ;גנוטעברַאסיוא-"רעקָארב, ןופ טעקיטע רעד טימ ךעלקעּפ"הצמ עקידָאליק

 הרימש-הצמ וװ ?ןטקנוּפ, ערעייז וצ ןפיול ןוא ןעניגַאב ןייטשפיוא ןגעלפ עמורפ

 -עקַאמ ןזיוװַאב ךיז ןבָאה לסעג ןפיוא .םירוסי עכעלקערש ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא

 טלימעג רעקוצ רעטכָאקעג רעניורב ןוא ךעקעל רעסייוו ,סינ ןוא לעמ-הצמ ,ןענור

 ביוטש םעד קַאּפעשט ַא טימ טגָאיעג ,שעוו ןשַאוועג ןבָאה רעבייוו .ךעלסינ-יבר טימ

 ןוא טעברַא ןופ טציוושעג ןבָאה סרעדיינש ;ןכיק יד טכעלַאקעג ,טנַאװעגטעב םנופ

 סעװשעדָאּפ עיינ טיינעג ןוא ךיש עטלַא טלגָאנעג שינעלייא ןיא ןבָאה סרעטסוש

 ןעלסעק ענעכעלב עסיורג טימ ,סרעגניז עקידזחטּפ טרישרַאמ ןבָאה עניִאנג רעביא

 ;רומזמ חטּפ-ברע ןעווָאברַאקס םעד קידנעגניוסיוא ,רעסַאװ קידעכָאק

 ,ךעלבייוו ,ךעלדיימ ,ךעלגניי ,טרשכעג טרעוװ ץלַא .ןרשכ וצ ,ןרשכ וצ ,ןדיי --
 ,לּפָאג ,ןעלסיש ,לפעל ,ךעלּפעט ּפָארא טגָארט .ךָאנ ליוו ןוא טכָאק לסעק רעד

 | ,גנַאזעג ןקיזָאד םעד ןיא טבילעג ךיז טָאה עניִאנג יד

 רעדָא ףיוה ןפיוא ןעניוו טושּפ רעצינעשזָאק עלערַא 'ר טגעלפ געט ענעי ןיא
 יד וצ ןעגנַאגעגוצ ,ןעיירעקעב יד רעביא ןעגנַאגעגמורַא זיא רע .סַאג רעד ףיוא
 טעװ יירעקעב יד ביוא ןוא טרשכעג זיא ץלַא יצ ,טגערפעגסיוא ייז ןוא םיתב-ילעב

 םיא טָאה רעפטנע סרעמיטנגיא םעד .תוצמ עקידצמח ץזָאלסױרַא טשינ הלילח
 ןופ רענייא ןעוו ןוא סרעגלעוו יד וצ ןיירַא ןײלַא זיא רע .טקידירפַאב טשינ לָאמנייק
 טוג טשינ טָאה ןמאנ ַא ןעו ,רעדָא ,ןזעװעג ןח-אשונ טשינ םיא ייב טָאה ייז
 שטעּפ רעדיו ןענייז ,טקַאּפעג יבר רעד םיא טָאה דָארג ןוא ןבעגעג גנוטכַא
 עיצקעפסניא ןייא טימ ךיז טקיטרַאפעגּפָא .טנַאה רעקיליײה ןייז ןופ ןגיולפעג
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 ;סעיצקעפסניא ענייז ןופ טקנוּפ ןטייווצ ןפיוא .רעטייווצ ַא וצ ןעגנַאגעג רע זיא
 טלָאװ סע יװ .ןטפעשעג-ןייוו יד ןזעוועג ןענייז תוקידב ענייז ןופ ליצ רעטייווצ רעד
 טפעשעג-ןייוו ןיא ןיירַא זיא עלערַא 'ר יוװ ,ךיא קנעדעג טוג ױזַא ,ןזעוועג ןטכעג
 ..לייו ,רעשפלפ טימ ךַאפ עצנַאג ַא טעקסַארטעצ ןוא 11 עניַאנג ףיוא גייצרָאפ ןופ

 רע ,טקידלושטנַא טשינ ךיז טָאה יבר רעד .הביס יד טנַאקעג טשינ טָאה רענייק
 -גרשכ עקידנעיײג יד .םישעמ ענייז ןופ ןטכירַאב ןייק ןבעגעגּפָא טשינ םענייק טָאה
 ןגָארטעג ןעלסקַא עטרעגַאמעגסיױא ערעייז ףיוא ןּבָאה סָאװ ,ןדיי יד ,ןטלַאטשנַא עקיד

 טשינ ךיוא ןבָאה ,רעסַאװ קידעכַאק טימ ןעלסעק עטצייהעגרעטנוא ,עקיזיר יד

 ךיי ַאזַא זַא ,לָאמַא טָאה ןפָארטעג .קס9ּפ ןסואימ ַא םיא ןופ ןטינשעגּפָא לָאמנייא
 טָאהעג טשינ ךָאנ טָאה לסעק רעד ןעוו ,רעסַאװ ןיא םילּכ יד ןעקנוטעגנייא טָאה

 ןייז ןפורעגוצ רע טָאה ,הריבע עקיזָאד יד טקרעמַאב טָאה יבר רעד ןעוו .טכָאקעג

 ערַאּפ ַא .ּפָארא ּפָאק ןטימ לסעק ןצנַאג םעד טרעקעגרעביא ןוא ףליח וצ שמש
 ךיז זיא עלערַא 'ר ןֹוא רעסַאװ םענעטָאנעגסױא םנופ ןגָארטעגרעדנַאנופ ךיז טָאה
 .טריסַאּפ טשינרָאג טלָאוװ'ס יו געוו ןייז ןעגנאגעג רעטייוו

 -עשזָאק עלערַא 'ר ןופ תוקידב יד ראֹּפ טרעטיצעג טקאט טאג עניִאנג יד טָאה

 טָאה ָאד לייו ,לסעג עניילק סָאד ןטימעגסיוא ןבָאה ךעלעדייילסעק יד .רעצינ

 ,חסנרפ עקידחסּפיברע רעייז טרענעלקרַאֿפ טָאה רעכלעוו ,יבר רעד טקיטלעוװעג

 ןופ ןכייצ ןרעטנוא ןענַאטשעג סאג עניִאנג יד זיא גָאט-רמועב-גי'ל םניא ךיוא

 יבר רעד טָאה ,הרובג ןוא ףוסילבא ןופ גָאט םעד ןיא .רעצינעשזַאק עלערַא 'ר

 ,עשרַאװ רעטניה ןרָאפוצסױרַא ןסָאלשַאב ןוא טידיסח םינינמ ףניפ ַא טלמַאזרַאפ

 ענייז טימ אביקע 'ר ןופ טסייג ןטימ ןוא רוטָאנ רעד טימ ןטפעקַאב ֹוצ ךיז ידככ

 רעשידיי רעטלצרָאװרַאפ רעד ןופ ןלייה יד ןיא תודדובתה ןעװַארּפ ןוא םידימלת

 ןילק ַא ,טנַאמירַאמ ןיא רמועב ג"ל םעד טרעייפעג טָאה עשרַאװ .טיצידארט

 ,רעדלעוו עטכידעג ןוא רענייגיצ ןופ טסענ ַא ,לסייו רעד ייב לטרעד שירעלָאמ

 רעד .טָאטש רעד ןופ רעטעמָאליק ןצפופ ןופ קחרמ ַא ףיוא ןגעלעג זיא סָאװ

 ןוא טציושעג ,טעװערָאהעג רעװש רמועב ג"ל ןיא טָאװ ןצפופ רעמונ ייוומאדט

 ,טנגוי עשידיי ,ןדיי ןטרָאּפסנַארט עסיורג יד ןופ ןרָאװעג ןעקנוזעגנייא טשינ ריש

 ,טנָאמירַאמ ןייק טמָארטשעג ןבָאה סָאװ

 ןַא ןעגניד וצ ןיבר םעד טביױלרעד טשינ טָאה עגַאל עלעירעטַאמ ערעווש יד

 טָאה עיצקעריד:טָאטש רעד ןיא ײװמַארט ַא ןלעטשַאב ןוא ,רמועב ג"ל ףיוא ַאטיוא

 םידימלת ענייז טימ יבר רעד זיא .םינינע עטריצילּפמָאק רעייז וצ טרעהעג

 ףיוא ןטרַאװ ךיז טלעטשעגקעװַא ,"רעיוט םענרעזייא ןראפ,, םוצ ןעגנַאגעגסױרַא

 עשידיסח עצנַאג יד זיא ,ןעמוקעגנָא זיא גוצ-ןסָאג רעטיור רעד ןעוו ןוא יײװמַארט ַא

 קידנגערפ טשינ ,ןיירא ןָאגַאװ ןטייוצ ןיא ףױֹרא שארב ןיבר ןטימ טפַאשלעזעג

 זיא'ס זַא ,ןזיוװַאב ,טָארדעג ,ןעירשעג טָאה רָאטקודנַאק רעד .תולאש ןייק םענייק

 טסעג עשייוג עכעלטע ןטעבעגרעטנורַא טָאה יבר רעד רעבָא ,טרָא ןייק ַאטשינ

 ןיש םיא רַאפ ןזעוועג טלָאװ ץַאלּפ רעד יו ,שמש ןייז טימ ךיז טצעזעגקעװַא ןוא

 ,טֹרָא ןופ טרירעג טשינ לייורעד ךיז טָאה ײװמַארט רעד .טיירגעגוצ גנַאל ןופ

 רָאילָארטנַאק רעד ןעוו .תומוכ ענייז רַאפ ערעווש וצ ַא ןזעוועג זיא גנודָאל יד לייוו

 ,ןגָאז םיא ןסייהעג יבר רעד טָאה ,טריסַאּפ טָאה ַאד סָאװ ןעז ןעמוקעגפױרַא זיא

 ןיא ןעניפעג טשינ ךיז ןרָאט ייז לייוו ,טסעג עדמערפ עלַא ןטעבסױרַא לָאז רע זַא
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 סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה רָאילָארטנַאק רעד .םידיסח יד טימ ןָאגַאװ ןייא
 רָאּפ ַא ןיא ןגיא עטצָאלגעגסיױא רָאּפ ַא טימ ןענַאטשעג ןיא ןוא רָאפ טמוק ָאד
 טָאה ,"םַאס ןיבַאר ןַאּפ, רעד זיא סָאד זַא ,טסווורעד ךיז טָאה רע ןעוו ,םורַא טונימ
 ןטעבעגרעביא ןוא ןיבר ןרַאפ טקידלושטנַא ךיז לָאמ טנזיוט יוג רעטרידנומ רעד
 טצעזעגרעדנַאנַאפ םעווקאב ךיז ןבָאה םידיסח יד .ןײרַא ןָאגַאװ ןטשרע ןיא טסעג יד
 ןענייז .רדח סניבר ןיא ,טרָאד יו ,לוק ןפיוא ךיוה ךיז ןעגנוזעצ ןוא ײװמַארט ןיא

 טקוקעגוצ ןוא ּפעק יד טימ טלקַאשעג ,עטרעדנווורַאפ ןענַאטשעג עקַאט ןקאילָאּפ יד

 עשידיסח ןופ ןעגנַאלק יד רעטנוא טָאה רעכלעוו .,ײװמַארט ןקידנגניז םוצ ךיז

 ,טנָאמירַאמ ךָאנ טלָארעגנײרַא םינוגינ

 -גגייא ןַא עניאנג לסעג םעד ןבעגעגוצ טָאה עלערַא 'ר יבר רעצינעשזָאק רעד
 ןשיווצ סָאװ ,ץלָאטש ןזעוועג זיא עניִאנג ןוא .שובל ןקיד'בוט-םוי ַא ,םעט ןקיטרַא
 -עשזָאק רעד ,דיי ןסיורג ַא ןופ לקינייא ןַא ,חמשנ עקיליײיה ַאזַא טמעטָא ןרעיומ עריא
 ,טלעוו-םידיסח רעד ןיא טמשעג טייוו ןוא טיירב טָאה רעכלעוו ,עלערַא 'ר יבר רעצינ

 ךיז זיירּפ ןדעי רַאפ טלָאװעג ןוא אטח םעד ןעועגנייא קצָאװטָא טָאה רעטעּפש
 ַא טפיוקעג ןיבר ןרַאפ טָאה ןעמ .עלערַא 'ר יבגל דניז יד רַאפ ןריטיליטַאהעד

 עלערַא 'ר ךיז טָאה לָאמַא רעדיוו ןוא סַאג ַאטנַאמיער ףיוא עלליוו ענייש ןוא עסיורג
 .טרָא-רוק ןקידלַאװ-ןירג ןוא ,ןךליטש טעד ןיא טצעזַאב

 יז טָאה רובג ַא יװ .טקיטעמוארַאפ טלָאמעד ךיז טָאה סָאג עניָאנג יד
 רעצינעשזָאק רעד ןעוו .ןיבר ןרעייט םעד ךיז ייב ןטלַאהנייא קידנלעוו ,טפמעקעג

 ,ּפָאק ַא ןָא ףוג ַא יו ,הנמלא-ןיגינעק ַא יװ ןבילברַאפ יז זיא ,טזָאלרַאפ יז טָאה

 עטכשוחרַאפ סָאד ,טייקרעטצניפ יד ןטכױלַאב טָאה עלערַא 'ר יבר רעד לייוו

 ןלַארטש ענייז טשינ טרילרַאפ סָאװ ,ןייטש רערעייט ַא יוװ ,יירד עניָאנג ןופ ןבעל

 טעטכינרַאפ ןענייז םידיסח ענייז ,תמאה םלוע ןפיוא עלערַא ר זיא טנייח
 ,ערעיײט ענעי ןופ לכיה-תונורכז םניא םורַא טבעווש טייקטסוּפ עדליוו ןוא ןרָאװעג

 ןטימ ןטפָאהַאב ךיז טָאה טײקשיטַאנגַאמ עשיבר ןעװו ,געט עכעלסעגרַאפמוא
 ןבָאה עכלעוו ,המוא רעזדנוא ןופ ןטכיש עטסקירעדינ יד טימ ,קלָאפ ןטסָארּפ

 ,שטעּפ ענייז וליפֲא ןוא םיגהנמ ענייז ןיבר םעד טבילעג ּרעבָא

 (1949 לָאערטנַאמ ."עשרַאוו ןיא לסעג ַא; :ךוב םנופ)
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 : 7 0 7 סס .י"סס .אסס .אי"סס 98 .,יסס 90 90 90 ..,י"סס 90 7

 ףיוה רעװעשרַאװ א ףיוא הנותח א

 א ךיז יז טָאה טקידנערַאפ ןוא רמועב-ג"ל הנותח יד ךיז טָאה ןביוהעגנ
 ,תועובש ךָאנ קיטש
 :ןעוועג סָאד זיא הנותח ַא םתס טשינ ןוא

 !ןתוחמ רעד זיא טשטנאי 'ר

 ;עשטנַאי יר

 עכיוה רעביא טציּפשרַאפ -- תואּפ ןוא-דרָאב ;קידלגנעג-ליטש ,קידלכייב
 ,ץנַאלג רעקידתונמחר -- ןגיוא יד ;ןקָאטש

 :ןסיוו עצינעמַאק רעקידנטסַאק רעד ןופ רעניווונייא

 -רכש טלָאצַאב טשינ ביוא ,הריד ןופ ןפרַאװסױרַא טשינ טעװ סָאבעלַאב רעייז
 ביוא ,רעניווונייא-םעדיוב ןוא -רעלעק טימ ךיז ""ןעידוס,, טשינ טעװ :ןמז םוצ הריד
 ,טלעג-הריד ןייק טשינ ללכב ןלָאצ ייז

 זױלב עקַאט יז רעהטג ,ענייז שממ עצינעמַאק עקיקָאטש:-ריפ יד ןעד זיא

 טשינ .ןעמָאנ ןביל ןייז ןופ רע זיא חילש ַא ? רחוס-ךיש םעד ןעשטנַאי 'ר ,םיא וצ

 סעשטנַאי 'ר ןוא .זיוה סָאד טיה סָאװ ,רעיוט םייב שזורטס רעד יַאהעלע .רעמ

 ;הרות:דומלת ןיא ןייג ןלָאז ףיוה ןופ ךעלרעדניק יד :זיא עצינעמַאק רעד ןיא קלח

 ןדעי ,ייא .ץלַא סָאד .דומיל:רכש ןופ טהגאדרַאפ ןייז טשינ -- סעטַאט ערעייז

 רַאפ סעקטַאדָאּפ טנָאמ ןוא טמוק ,הכולמ רעד ןופ חילש ַא טמוק שדוח בייהנָא

 ןקעד סע .ץלַא טקעד רחסמ:-ךיש סָאד .רעטייוו יאוולה .השקשינ ?רעיומ רעד

 ןטייווצ םענופ ,קָאטש ןטשרע םענופ ןענַאקלַאב ןעמענראפ סָאוװ ,םיטַאבעלַאב יד ךיוא

 יז רע טזָאל -- רעכעה ןוא רעקירעדינ .ךיוא ןטירד םענופ לסיבַא ןוא קָאטש

 ביוא ,ךעלביטש:םעדיוב ןוא -רעלעק ןיא ןדיי ןעניווו ביוא : סָאװ:-םורָאװ .החונמב

 ,ךעבענ ,ןדיי זַא ןמיס ַא זיא ,תוריד ענדַארַאּפ יד ןיא טצעזַאב טשינ ךיז ייז ןבָאה

 ,טיורב לקיטש ַא רַאפ ןסירעגסיוא ןרעוו ,םינצבק

 א

 .1910 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןרױבעג -- (וָאנמעשט :רעירפ) ינמעשט ךלמ
 עד ָאיר ,סערייא סָאנעוב ,ןעכנימ ןיא -- רעטעּפש ,דנַאלסור ןיא ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי
 ןעגנולייצרעד ןעגנולמַאז ףניפ ןופ רבחמ .לארשי תנידמ ןיא 1958 טניז ןיא ָאריענַאשז
 ךיוא ױזַא ,רבד םש ַא ןענעז ןפיוה עשידיי רעוועשרַאװ -- -- ,ןשזַאטרַאּפער ןוא
 סָאװ ,הביבס יד טוג ןעק ינמעשט .תודיסח רעוועשרַאװ ןופ ןטנַאירַאװ ײלרעלַא
 | .טרעדליש רע
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 ךלַאביװ ,טנוזעג ןעמוקוצ ןעשטנַאי 'ר ןעד טעו :ןתמא רעד ןיא עקַאט ןוא

 סעכעבעב סהנמלא רעד ,רעלעק ןופ טירישכמ סרעלָאטס םעד ןפרַאװסױרַא טעוו'ר

 ןעוט סע יוװ ,"ךיז וצ ןעמוק, ץעגרע ןרָאפ ןזומ ךָאנרעד ךָאד טעוו'ר ?עטאיצַאפ ןופ

 ןזָאלרַאפ ַאזַא ,ןעורּפָא ַאזַא ּפָא-טסָאק עשז-ליפיוו .ןטריוו-זיוה יד ,םינכש ענייז סָאד

 ץוח ןוא !ןייגכרוד סַאג יד ןענָאק וצ טשינ ,תושוב ןוא תוּפרח עכלעזַא -- רחסמ'ס

 טעװ ױזַא ןוא ןוצר טניבר םעד זיא ױזַא :ןיבר םייּב ברוקמ זיא עשטנַאי 'ר :הזמ

 ןיא רָאפ-טמוק סע הנותה סנעמעוװ ,רענייז םעדייא רעד ןייז גהונ ןזומ ךיוא דךיז

 ןדנ ןיא ןיוה בלַאה ַא טמוקַאב רעכלעוו ןוא געט -תועובש יד

+ 4+ 3 

 ..הדיסזו ..הפי הלכ ...האנ הלכ.

 ריפ יד ךיוא ןעיג דוקיר ַא רעניטש יד ןצנַאט סע .ףיוה רעד טצנַאט סט

 | ,טנעוו עטרעיומעג
 :ףיוה ןטימניא

 -רַאפ ייז ןענעז עלַא -- דצ סהלכ ,דצ סנתח .בוטי'לכ טימ טקעדַאב שיט ַא

 ילפעל טימ ,םירישכמ ענעײלעצרַאּפ טימ ןעגנילק ,פערט רעביא ןטיול -- טערָאּפ

 עקידתבש ןיא טצוּפעגסױא :ןקַאטש עלַא ןופ םינכש -- שיט םעד םורַא ןוא לּפָאג

 הכרב ַא ,ןָאט וצ ןפע ןַא טיירג -- ןּפיל יד ;טמַאלפרַאפ רעמינּפ יד ; םידגב

 ,דצ סנתח וצ ,דצ סהלכ וצ :ןזָאלצסױרַא
 ,הוודח אלמ :עשטנַאי 'ר --- ןָא-ןביוא ןוא

 !םלוע-ארוב םעד ץטקנַאד -- ןדיי ,ץטקנירט ,ןדיי ,ץטסע ,ןדיי ---

 טכַאמ עשטנַאי 'ר ; ףיוה ןפיוא החמש ַא -- .טקנירט םלוע ןוא ,טקנַאד םלוע ןוא

 ,עלעטיג ןייז ,לקינגיזומ ןייז חּפוח רעד וצ טנייה טריפ ,רעטכָאט יד הנותח

 ?הווצמ-תדועס אזַא -- תובהלתה ַאֹזַא ,דיירפ ַאזַא ןעזעג רעוו ןיוש טָאה

 ןַאד ךיױא .הפוה רעד וצ ןוז םענעגייא ןייז טריפעג טָאה יבר רעד זַא רָאנ

 ,החמש סניבר ןטימ ןעוועג חמשמ ךיז ,טלעוו ןקע עלַא ןופ ןעמוקעג ןדיי ןענעז

 ,טוג סָאד טקנעדעג עשטנַאי 'ר

 : טציא ,תומא- תלד ענעגייא ענייז ןיא החמש עקיזָאד יד זיא טציא

 ! ןתוחמ ,בוט-לזמ ---

 !ךייא תחנ ליפ --
 ! ןדיירפ ףיוא םעשעצרעמ ---

 !לקינייא ןַא ץטבעלרעד --

 ! רַאּפ ןכעלקילג םעד ןוא ךייא ,רָאי עגנַאל ,עגנַאל --
 -- !ןמא --

 ,טנַאװ וצ טנַאװ ןופ ,דיירפ טימ ,סע טלסיירט .םילכ ןעלּפַאצ .שיט רעד טכליה

 :ןרָאטַאקָאל ענייז ןופ רעמינּפ רעביא טצנַאט ןגיוא סעשטנַאי 'ר ןופ תחנ ןוא

 -- טשטגיו רע עקַאט .ָאי .רעלָאטס רעד טשטניוו טָאו
 סטריוו םעד ,טסיופ רעטרַאה ןייז טימ ,רע טקירד -- !ךייא ןבעל גנַאל ַא --

 ,לטנעה ןיילק

 לוש ןיא הרות-תהמש ; ןעזסיוא ריא --- עטַאיצַאפ רעד ןופ עקרעשעוו יד ןוא

 ;ּפָאק ןפיוא לכיט עטרעביושעצ'ס טציא יז טלסיירט .תופקה וצ

 ..טלָאז ריא זַא ןפלעה ךייא לָאז טָאג --
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 .הודח טימ ףיוה רעד טיירש -- ;ןמממא -

 .ץכעלָאש-רעייא ,רענייב-שיפ --- שיט ןרעטנוא ,לּפָאג-רעסעמ ןּפַאלק סע ןוא

 ,סייו רע ךיוא .טנַאה רעד ןיא לטיה ןטימ טערט רעיוט םענופ שזורטס רעד ךיוא

 ,סטייווצ ַא ,לזעלג ןייא רעביא רע טרעק .החמש ַא טָאה שזַאדָאּפסָאג ןַאּפ רעד זַא

 :טשטניוװ ,עצנָאװ יד םורַא-טקעל

 !ישטַאלּפַאז גוב ןַאּפ ךעינ --
 :ףיוה ןטימ ןיא טלַאפסַא רעד יװ ,שיט רעד יװ ,טַאלג -- למיה רעד ןוא

 ןקלָאװ עלעקערב ַא ןָא
 .רמועב-ג'ל םוא למיח ַא סיוא טקוק ױזַא

 8 א 4

 :תועובש -- טציא ןוא

 -ףיױה ןייז הנהמ ,ןעשטנַאי 'ר ןייז הנהמ ןעמוקעג זיא ןײלַא יבר רעד

 .הלב-ןתח ןוא רעניווונייא

 טשינ -.טליפעג טשינ טציא זיב סע טָאה רענייק .תמאב ףיוה רעקיליײה ַא

 ןעשטנַאי 'ר ןופ סױרַא טצָארּפש סע סָאװ ,השודק יד ןעמ טָאה טליפעג

 ןףתח רעד הילדג -- סקניל ןיבױ ןופ סטכער טציז רע !עשטנַאי יר

 ,הלכ יד עלעטיג ,יז טציז ,קָאטש ןטשױע םענופ ןָאקלַאב ןפיוא ,ןביוא ןוא

 ..יוה .,,וננר ...םיקידצ וננר...

 טנָאנ ,דרעב טימ םיננש-ףיוה -- םורַא ןוא םורַא ןוא .ןָא-ןביוא רעד טגניז

 ,ןעלקניוו-ףיוה יד ןיא ןוא .טנעװ יד וצ רעטנענ ,דרעב ןָא םינכש-ףיוה ;שיט םוצ

 ,סנירג טימ טריצַאב -- ץלַא .רעדניק ,ךעלדיימ ,סעמַאמ -- רעטצנעפ-ףיוה יד ןיא

 | ."ןריפ שיט ,, ןייז וצ ,ןיבר םוצ תוכרב טימ -- תוחיר-דלעפ טימ

 ,לקניוו וצ לקניוו ןופ ךיז ןעמ טעקשוש -- !קידצ ַא --

 ,הלמ רעד וצ ,ןָאקלַאב םוצ ףױרַא ןעמ טקילב -- !תקידצ ַא --

 -- ןתח רעד ןוא

 .טשינרָאג טציא טלייצרעד םינּפ ןייז

 ,הרותה-תלבק סנדיי .החמש ןייז זיא טציא

 טשינ :עשטנַאי 'ר ,רענייז רעווש רעד יו ,ןייז גהונ ךיז ,הילדג ,רע טעוװ יצ

 ןטכַארט וצ טשינ רעכיײלג -- '!זיוהרדנ קלח ןייז ןופ םינצּבק יד ןטראװסיױרַא

 ,םעד חוכמ

 ןקַאב יד :ץנַאלג עליוה ,ןוז רעד רעטנוא ץפח קיצלַאמש ַא -- ןעזסיוא ןייז

 -לביטש ןקירָאי-ןצכַא ןַא ייב יוװ ,ןקָארשעצ-קיזיירפ ,ןגיוא יד ; דרָאב ץָארּפש ַא ןֶא

 .ןעלעטיג וצ ,ךייהרעדניא ,ףױרַא קילב ַא ,ןגיוא יד ,ייז ןֿפרַאװ טייצ-וצ-טייצ ןופ .רוחב

 טימ לכיט ןדייז ַא :קעװַא הּפוח רעד ןופ סָאװ"רָאנ ,עלעכייוו גנוי ַא ? יז ןעעז סָאװ

 ןופ ןעזסיוא םעד ןכָאה סָאװ ,ןקָאל-רָאה םורא ךיז ןעלבמָאב עכלעוו ,ךעלעזדנערפ

 ,סענַאטשַאק

 !ךא

 ?ןרעיוד ךָאנ ס'טעוו גנַאל יו

 ,טקידנערַאפ טשינ .ךָאנ הנותח יד זיא ,ןעשטנַאי 'ר ,ןתוחמ םעד רַאפ

 .תועובש-ךָאנ ןוא תועובש ,תועובש-ברע
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 ַא ןעמענּפָארַא ךיז טלעוו .ַא לָאז ,זיא עשטנַאי 'ר רעוו ,ןעז טלעוו ַא לָאז
 ...לֿבשה-רסומ

 ..יהליהת ,ייהואנ ,.,םירשיל..,

2 + 4 

 .ךעלטעטש ןוא טעטש ןופ םיבורק ןרָאפעגנעמַאזוצ ךיז ןענעז תועובש ךָאנ

 ,דצ סנתח ייב הנותח יד טקידנערַאפ ןעמ טָאה תועובש ךָאנ

 :ןעוועג טשינ טרָאד ןעד זיא רעוו

 םירוחב-לביטש ןוא ןדיילביטש ;דצ סהלכ רעד -- עשזנַארב-ךיש ןופ םירחוס

 .דצ סנתח םעד --

 -לעה רעיײז טימ ןטכיולעג ,שיט םעד טליפעגסיוא ןבָאה תועובש-ינדעמ ןוא

 ,טיפוס ןטימניא ןּפמָאל עקיצילב וצ ,ףױרַא טייקיכלימ

 ,דרָאב יד ןטכָאלּפעג עטַאט סנתח םעד טָאה -- בוט-םוי ןופ םייריש --

 ריא טיײטשרַאפ ,הרותה תלבק ךָאנ -- הרות-ירבד סעומש םעניא ןטכָאלפעגניירַא

 ּ ייענ-ענ ,םיקרבו תולוק יד ךיוא ןבָאה ,עכ-יכק ,עשטנַאי 'ר ךימ

 !תוחמש ףיוא ןעמעלַא זדנוא ןוא ןדיי ,ךייא םייחל ַא --

 ..שממ ,שממ ,הרות-ןתמ ןכעליירפ ַא ןוא --

 !יניסירה םענופ דצילע --

 ...לללַאד-לדיד-לדַאי ןוא . . ;
 | ,..לללַאַאַאד
 . ןוגינ םעד ,םיא טקידנערַאפ עלאנח ןוא ןוגינ ַא רעטנוא טּפַאכ עלהנוי

 ענעגייא ,ךייה ןייא :רעדירב-גניליוצ ַא יװ -- עלאנח ןוא עלהנוי -- עדייב
 ףרעטש זיב זָאנ ןופ שטיינק םענעגייא םעד ,ךעלדרעכ

 ,שיט סניבר םייב םיצל

 .ךױא החמש רעד ףיוא ,רעהַא ָאד טגנערבעג ייז ןעמ טָאה

 : ךעליירפ זיא

 -תמא !ש"יי ןוא .רעטוּפ ףיוא ןקַאבעג שיפ ,ךעלגייט-זעק ,לדָארטש עקיכלימ

 ןעגניז ןעמ זומ ...זיא ,ליומ ןיא לזעלג ַא ןעמ טמענ .ףרש רעקיד

 -לביטש ,סעקישטרוטקַאפונַאמ ;דצ סחהלכ ןוא דצ סנתח .עלַא ןעגניז ןעגניז ןוא

 ,םידדצ עדייב ןופ םינצבק םתס ןוא סעקרעלזנעג ,םירוחב

 ? שיט ןפיוא ןוא

 רעביא טעװרָאש לצנעטעג ַא .טייז ַא ןָא םילכאמ יד .טציַאשרַאפ ךוטשיט'ס

 ןייא ,סקיוװעג ןייא :עלאנח ,עלהנוי -- םענייא ןגעק רענייא .רעטערב עטקעדעגּפָא

 | ,ךיז ןגעװַאב

 .ַאש

 .""הרותה-תלבק,, ןלעטשרָאפ טייג ןעמ

 .שיט ןרעביא רעדנַאנַאפ ךיז ןזָאל .ן"יי-לביטש עדייב ןעמַאזוצ ךיז ןטכעלפ

 :לוויטש ַא ןיא ןיירַא רענייא טיירש

 !בבבונגת אאאל ----

 : רעטייווצ רעד טרעפטנע

 | !שינרָאג שינ רעה'כ !ןיינננ --

 .ש"יי לשעלפ ַא ,ןכוק-רעטוּפ ,ןכוק-זעק סענעשעק יד ןופ סױרָא-טּפעלש ןוא
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 ,לרָאּפ עגנוי סָאד טּכָאל .טסעג ןוא םינתוחמ ןכַאל

 .ןּפָארט וצ ןעמ טמעִנ יינספיוא ןוא

 ,טנַאװ וצ טנַאװ ןופ טכליה ,טּכָאנ רעטעּפש רעד ןיא ,דוקיר א ןוא

 ,לוח ימי ןיא ןייגניא ןעמשנ געט-תועוּבשיךָאג יד

 .רעדנַאנאפ ןרָאפ טסעג

 ןעקנעדעג גנאל-גנַאל ךָאנ ךיז טעוו ,רעטכָאט סעשטנַאי 'ר ייב ,הנותח יד

 קיטש ַא טייוטעה זיב רמועב-ג"ל ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,תהנותח ַא

 | .תועובש ךַאנ

 ףיוה סלורק רעקוועלַאנ ןיא

 קי 2

 שיט-שירעטנַאלַאג ןייז טלעטשעגקעװַא ,ענליוו ןופ ןעמוקעג זיא לשעה סָאװ ו ױּפ ט

 ,ןילַא רע רָאנ סייוו סָאד -- "ס"ש הרבח, רעד רעביאנגעק ,ףיוה סלורק ןיא =
 ,קַאוטיל רעקידהצלה רעד

 | : תמאב ןוא
 יד טדניברַאפ ,ףייה ייווצ סלורק ןעמַאזוצ -טדניב סָאװ ,גנַאגכרוד רעלָאמש ַא

 ןוא .טנוװָאניא זיב ןעניגַאב ןופ טּפָארּפרַאפ ,רעיוט ַא -- עקצעיּפוק טימ סעקװעלַאנ
 ,ןעגנַאהַאב ,סעקװעלַאנ יד וצ עיצידעּפסקע ןופ ןרָאפיײברַאפ זומ עמרָאפטַאלּפ ַא זַא

 ,טנעוו-רעיוט יד םורַא ןשטעווקרַאפ ךיז רעייגייבראפ ןזומ ןַאד ,קעז טימ ןדָאלַאב
 ,סמעלַאב ערעווש יד ןופ טקוזינעג ןרעוו וצ טשינ ,ןעלטייזייברַאפ ךיז

 "רעדנַאנַאפ ,טפַאשגנט ןיא ,ָאד אקווד ,ןוא ךרצנ א ,ענליוו ןופ דיי א ןעמוקעג זיא
 סָאװ ,ץלַא ןייז ,סעמוג-ךיש ענייז ,ךעלדנעב-ןקָאז ענייז ,ןעלדַאנ-רָאה ענייז טגיילעג
 ,ןפיוקרַאפ וצ טנָאמרַאפ ןצבק ַא

 םעד ןיא ,ָאד זַא ,לשעה רעטלכימשעצ רעד ,ייברעד רע טָאה ןסעגרַאפ ןוא

 -- רחוס:ךעלרעקוצ רעד ,ןמחנ ,רע ,ןרָאי המכמ ,בשות ַא זיא ,רעיוט-גנַאגכרוד
 ,ץַאלּפ רעד ןדנ ןיא ןרָאװעג ןבעגעגקעװַא זיא'ס ןעמעוו ,שיט סניבר ןופ ןַאמרעגנוי ַא
 ,הנויח ןעיצ ףרַאד'ר ןענַאוונופ

 יד ןסיבעג ,עסנָאװ יד ןסיבעג ןמחנ טָאה -- ?יוש ןוא שינעּפעשטוצ ַא --
 | .ךעלערעה עכייוו טימ טצעזַאב ןעוועג זיא סָאװ ,ּפיל עטשרעטנוא

 ןייז ןרעטכיילרַאפ וצ ,ןכש ןייז ןטסיירט וצ רעטרעוו טכוזעג טָאה לשעה ןוא
 | ; תובצע

 .יךַאז עטרעשַאב א :טשינ טכַאמ סע ,ןמחנ 'ר ,השקשינ --
 ןעלדנַאה ךיז ןלעטשקעװַא ןייז טימ סטכעלש ןייק טניימעג טשינ טָאה לשעה

 רַאֿפ ןעמוקסורַא ןעד ןָאק הער אראפ טָאװ ,םורָאװ .ןענמחנ טימ תונכשב ,רעיוט ןיא
 ,סעקדַאלָאקָאש רעדָא ,תוריּפ רחסמ סלשעה ןיא ןעד ךיז טניפעג ? דיי ןקיזָאד םעז

 לציטָאנ ַא ךיוא .ץלַא סָאד .ךעלדנעכ-ךיש ןוא לדָאנ-םעדָאפ ? ףעלטינ'תבש רעדָא

 .ךעלנני-רדח רַאפ ךעלנעּפ -טנַאה ןוא ןטרעװנָאק ןוא ריּפַאּפ-וװירב ,ןביירש םוצ
 טשינ םיא טײטש רשפא ?ןַאמרעגנוי רעקיזָאד רעד ,ױזַא ךיז סע טסעכ עשז-סָאוװ
 ? רערעג ַא טימ ןייז ףױטצמ ךיז לָאז דיסח רעשטיוואבול ַא : סלשעה ,ךודיש רעד ןָא
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 .יןרד הרומ ןייק ןייז ףוצח רעקיזָאד רעד טשינ םיא ףרַאד ַָאווטסיבר חוכמ .אלימ

 ...רעבָא ...רעבָא ---

 !ונרמשי םשה ?ריא טיירש סָאװ ,ןמחנ 'ר ,ױזַא טשינ ךיז טציה --

 !ךָאד טיירש ריא ? יירש ךיא --

 זיא סָאד .טיירש ריא טשינ ןוא .יירש ףךיא טשינ ,רקש רעשוריפב ַא'ס ,ןיינ ---

 ..ונליצי אנמחר ,ארוק לוק א סעּפע םתס

 ןופ רעיוט םעניא םירחוס ייווצ יד ןשיווצ ,ןדייב ןשיווצ גָאט ךָאנ גָאט ױזַא

 ,ףיוה סלורק

 -- למינּפ ןייז .ןמחנ טַאהעג טָאה טכער -- ליוומ סָאװ ןעמ געמ ןגָאז ןוא

 "עגנייא ןרָאװעג גָאט ךָאנ גָאט זיא -- רָאה טימ ןסקַאװַאב לטסיופ שירעדניק ַא

 יד ןופ טסביא טימ ןשיוק קידנגָארט ,טרעטַאמּרַאפ -- טנעה ענייז ,רענעּפמורש

 טשינ ןוא .רעױט םעניא טגַאװ רעד סיואיגנעל ייז קידנלעטשרעדנַאנַאפ ,סלילאה

 סָאװ לַּפע יד ןטערטעצ .,ןעגנורּפשעגנָא ןענעז דרעפ ייווצ : ןפָארטעג טָאה לָאמניײיא

 ,ארוב םוצ יירש -- ךָאנרעד ןוא .ןײא-סָאג ,סױא-סָאג ךיז ףיוא ןגָארטעג טָאה ןמחנ

 זיא'ס יו ןיוש ךיז רע טָאה ,ונ .גנע רעייז ,גנע זיא ָאד ַא ; ןרָאפכרוד ןעמ זומ ָאד זַא

 יװ ןיוש ןסייו סענַאמרופ יד .לטסעק לָאמש ַא ,לשיט לָאמש ַא :טלעטשעגנייא

 וצ ןגיוצעג ןיוש ךיז טלָאװ .גרַאװסיז סנמחנ ןענעדָאש וצ טשינ ,ןרָאפוצײברַאפ

 טייז רענעי ײב ןטש ַא טלעטשעגקעװַא טציא ,רעבָא ,ךיז טָאה .הסנרּפ ךעלסימ

 ..טרעסערגרַאפ ,טּפַאשגנע יד טרעסערגרַאפ ןוא -- רעיוט

 ענליוו ןיא ןסעזעגּפָא : תומוערת ןייק ןבָאה וצ טשינ ךיוא זיא ןעלשעה ףיוא ןוא

 ןייז .רחסמ וצ ןעמונעג ךיז ןוא עשרַאו ןייק ןעמוקעג רע זיא .הסנרּפ ןַא ןרָאי-המּכ

 .תֹואּפ ןוא ידרָאב טימ ןסקַאװַאב ןקעטש רעגנַאל ַא -- ןעזטיוא

 םעד ןגָארטסױרַא לָאמ סעדעי רע טפלעה -- ןמחנ 'ר ,טשינ טּכָאמ סע --

 ,רעציוװַאבול רעד ...טהגאדעג טשינ -- ןָא-ןפיול ןגָאװ ןוא -דרעפ ןעוו ,ןשיוק סנכש

 ..טגָאזעג טָאה ,ןבעל לָאז

 -- הוגור טימ למינפ ןייז ןמחנ טשטיינק --- ּפָאק םעד טשינ רימ טיירדרַאפ ---

 .יךייא טכוז ,עלעטש עטייוצ ַא רעסעב ךייא טכוז

 סע סָאװ ,עשז-טלייצרעד -- עלהצלה א לשעה טּכָאמ -- ןיוש ,ונ ,טוג ,ונ --

 .ירערעג רעייא טגָאז

 ,החנמ ןמז רעד טנענרעד סע זַא ןוא םולשנ ייברַאפ-טרָאפ ןגָאװ רעד זַא ןוא

 ,"ס"ש-הרבח., ןיא ןפָאלעגנײרַא זיא ןכש רעד : הרוחס סלשעה ףיוא גנ נוטכַא ןמחנ טיג

 ױזַא .חרוחס סנמחנ ףיוא גנוטכַא לשעה טיג ךָאנרעד ןוא ."השודק ., ַא ןּפַאכנײרַא

 :סעקװעלַאנ רעװעשרַאװ יד ףױא ףיוה סלורק ןופ רעיוט םעניא ןכָאװ ןוא געט

 החנמ ַא -- יא ןוא רעיוט ןיא טפַאשגנע חוכמ תונעט ךיז וצ ןבַאה םירחוס יד יא

 ,ץלַא ןסעגרַאפ טכַאמ רוביצב

 ..ליוו ךרבתי-םשה זַא ,ןמחנ 'ר ,ריא טרעה --

 -עירעטנַאלַאג סיורג ַא ןענעפע ךיז ריא טנעק ,לשעה 'ר ,ליוװ ךרבתי-םשה זַא --

 ..סעקוװעלַאנ יד ףיוא טפעשעג

 ,..טשינ ללכב טכַאמ סע זַא ,ןגָאז וצ טניימעג בָאה ךיא ןוא .ןמא --

 ?טשינ טכַאמ סָאװ --

 ...הוודח טימ טליפעגנָא ןרעוו ןוא רעציװַאבול םוצ ןרָאפ טלָאז ריא זַא ---
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 רערעג סָאד ,ןיימ'כ ,תודיסח עשיליוּפ סָאד ..ןעק קַאװטיל ַא סָאװ .,ייא ---
 ..טליפעגנַא ךיוא זיא תודיסח

 ?ןמחנ 'ר ,עה ,ןגָאז טלָאװעג ריא טָאה ,תובצע טימ --
 .ףןשל רענליו רעיא טימ ּפָאק םעד טשינ רימ טיירדרַאפ ---

 4 4{ ט

 :ףייה סלורק עדייב ןשיווצ רעיוט ןטסלטימ םעניא געט עקידרעמוז יד

 טעּפעשטרַאפ ,גָאטרַאפ ןעירפ ןופ גנַאג ןייז ןָא-טבייח סַאּפ-ןוז רעטיירב ַא
 סנמחנ ףיוא גרַאװסיז ןשיווצ ךיז טעּפַארדרַאפ ,"ס"ש הרבח, ןופ ריט רעד ייב ךיז

 סָאװ ,"ַאינת, ןוא םעדָאפ-לדָאנ ףיוא ,גָאטימכָאנ םעניא ,ןעגנעה קידנביילב ,שיט
 סנמחנ וצ עלעדניק ַא וציטפיול לָאמליײט .טנַאה סלשעה ןיא טשטעווקרַאפ זיא

 ַא ןַאד ךיז טיצרַאפ .עירעטנַאלַאג סלשעה וצ עלעבייו טשטיינקעצ ַא ,גראוורעקוצ

 | -- :רעמינפ סמירהוס יד ףיוא ענימ
 ,חנוק ַא טעז'מ סָאװ ,ךרבתי-םשה טביולעג

 זַא ןוא טייװצ םעד רענייא טשינ טעמכ טליפ גָאט ן'כשמב גנַאל-ןהעש = |
 ,"תמא-תפש , םעד ןמחנ טנפעעצ ,ןטונימ עסייה ןיא ןעלמערד קרַאטש ךיז טליו סע
 ידכ ,סָאד רע טוט ןעוט ןוא .ךעלעטניּפ ענבָארד-ענבָארד ענייז ןיא ךיז טקוקרַאפ

 טעװ ,רעג טשינ טלעפעג קַאװטיל םעד ביוא :םענייז ןכש םעד ןָאטוצּפָא סיעכהלוצ ַא
 | ..רפס רערעג ַא ןיא ןקוקנײרַא אקווד רע

 "תמא-תפש, ןיא ןמחנ ,"אינת, ןיא לשעה -- טלמערדרַאפ עדייב ייז ןציז
 .טייז-עקצעיפוק ןופ ןא-ןפיול ןבייל ייווצ יו ,טשינ ןקרעמַאב ןוא

 | !רעלענש ,ןדיי ,רעכיג ,ןדיי ---

 ןעוועג ןיוש -- רָאנ ,תונויער ערעייז ןופ טקעוועגפיוא ךיז ייז ןבָאה ןַאד טשרע
 | | 0 | / .טעּפש וצ

 ןטליפעגנָא ,ןטיירב ַא ךיז רעטניה טּפעלשעג ןכָאה סָאװ ,דרעפ-ןזיר ייווצ יד
 ןָאטעג ץעז ַא ,גנַאגכרוד םעניא ןסירעגניירַא ךיז ,יירעשטשיווס טימ ,ןבָאה ןגָאװ
 .דרעב סלשעה ןוא סנמחנ ףיוא ערָאּפ רעייז טימ

 ךיז ,ּפָאק ןרעביא רפס ןטימ ןָאטעג עכַאפ ַא ןמחנ טָאה -- ףדיי טלַאװעג --
 ,גרַאװסיז טימ שיט ןייז ןיא ןרָאפעגנײרַא זיא סָאװ ,לעשיד ןגנַאל ןפיוא ןעגנַאהעגנָא

 ,טלעטשעגּפנָא טשינ רעבָא רע טָאה 'זרעפ יד

 -עגרעביא ןַא ,סענרַאב ,לּפע ןעלקייק ןעמונעג ךיז ןבָאה סיֿפ ערעייז רעטנוא

 ףיוא סױרַא-טפרַאװ לשעה -- טנרָאפ ןופ ןוא .רעסַאװ-עדָאס טימ ןָאלַאב רעטרעק
 :טיירש ,גראװחרוחס ןייז ףיוה םענופ טיירב רעד

 ! טעװעטַאר ,ןדיי --

 :תולוק ענייז טימ רעביא טשינ ךיז טמענ ןַאמרופ רעד

 ;םירחוס ייווצ ןייק ןייטש טשינ ןענָאק ,טפַאשגנע ַאזַא ןיא ,ָאד זַא ,טגָאזעג ---
 | : !ךייא טָאנ -- טציא

 .שיט סלשעה ןרָאװעג ןכָארבעצ ;עצַארּפ סנמחנ ןופ ןרָאװעג לעט-ליט

 :ןכש ןטהגאדראפ םוצ רענליוו רעד טנָאז טציא

 ,קזיה רעיא ןקעד לעװ ךיא ,ןמחנ 'ר ,אלימ ,ונ -- |

 לָאמש ןייז טלּפַאצ ןרעטש רעד טלצניר םיא ףיוא .טשינ טרעפטנע ןמחנ
 קיטש ַא ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,רע טשינ ןעוו ,קַאװטיל רעד ,רֶע טשינ ןעוו .לפוג
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 יד ןרעקוצסיוא ווו טַאהעג ןַאמרופ רעד טלָאװ ,טנַאװ טפלעה רערעדִנַא רעד ןופ
 -ןביילק ,ךעלגניי ןוא סענעדיי ןלייא טציא .שיט סנמחנ ןדיימוצסיוא ווו ,דרעפ

 לשעה טשינ סייװ טציא שיט סנדייב ןופ ץכעביילברעביא ןטעױרטעצ ןעמַאזוצ
 .ןדַאש ןייז ןקעד טעוו'ס רעוו

 .רע טצפיז -- !ןרָאװעג לדה"לידב ---

 ןַא -- לדרעב ןרעטיש םעניא ןמחנ טצַארק -- ןעמָאנ ןביל ןייז ןופ ףָארטש ַא --
 ...ענליוו ןופ שזַא שינעקישנא

 ..םיהלא עבצא ןא ..ועבצא ףקונ םדא ןיא ;ןמחנ 'ר ,טשינ טקידניז ,ענ-ענ --
 ןופ ,רעבייוו ןופ ףױלעגנָא ןַא --- ייז םורַא ןוא .עדייב ייז ןגייווש .ןמחנ טגייווש

 :ןקילב עקידתונמחר

 ..ךעבענ --

 -- ןרָאצ יא ,רעצ יא ךיז ןיא טָאה סָאװ ,סעּפע "ךעבענ,, ןקיזָאד םעניא טגיל
 ,ךעלסיב וצ עדייב ןיפ

 ...ןדיי ,סָאװ ,םורָאוװ ---

 עלָאגעלַאב רעשירעדרעמ ַא ,ןגָאז ייז ןלָאז סָאװ ,רעבייוו יד ,טשינ ייז ןנָאז רעמ

 | | .חסנרּפ סנדיי ןטערטעצ .,ןרָאפעגנא

 -ןוז עטקילפעצ -- גנַאגכרוד-רעיוט ןטּפָארּפעגנָא םעניא ,ןעמעלַא םורַא ןוא
 ,ליונק-ןשטנעמ ןטכידעג םעניא ךרוד ךיז ןסייר סָאװ ,ןקעלפ |

 .ןענמחנ וצ לשעה טגָאז --- םייהַא ןייג וצ טייצ ןיוש ייס יו ייס --

 גָאטרַאפ ידכ ,עלהאוולה ַא ןעמענ וצ וװ טכַארט רע .טשינ טרעפטנע ןמזחנ

 ןזָאלסױא טציא רע ףרַאד ןעמעוװ ףיוא .הרוחס עשירפ סעילַאה יד ייב ןפיוקוצנייא

 ןוא ?רע יװ ןצבק ַאזַא טשינ לשעה ןעד זיא ?ןעמעוו ףיוא ,עקַאט ,ָאי ,סעכ ןייז

 -ןײשַאב ךָאד ןעמ טעז .ןענַאדנופ ןבײרטרַאפ םיא ,עקַאט ,רשפא .טסעומשעגקירוצ
 ןקידתונכש ןיא ןירַא טפיול .קנַאדעג םעד טשינ טכַארטרעד רע ..זַא ,ךעלרעּפ
 ןגָארטעגקעװַא ייז ןבָאה ןשיט ענעכָארבעצ יד ,לשעה -- םיא רעטניה ."ס"ש-הרבח.
 ןרעביא ןמחנ -- רעטימעג עקיור טימ ןצעזקעװַא ךיז ייז ןענָאק טציא .ןכש ַא וצ
 ..ומ רע .ןפלעה ךרבתי:םשה זומ טציא ;'אינת, ןרעביא לשעה ,!"תמא-תפש,

 ןופ ץיּפש ַא לשעה טסייב -- ןייז טלָאמעג טשינרָאג סע ןָאק שרעדנַא --
 .ןפלעה וומ רע --- דרָאב ןייז

 טהקבדרַאפ רע רעפיט סָאװ .ןרָאצמיױג ַא םיא ןיא טסע סע .טגייווש ןמחנ
 טיילעגנוי ןשיוװצ ,רעג זיא ץַאלּפ ןייז :רע טליפ רעקרַאטש ץלַא ,רפס םניא ךיז

 .שרדמה:-תיב םעניא
 :"אינת, םענופ סױרַא טמורב ,טייזרעדנופ לשעה

 יו -יוא ..ךרד סרעציווַאבול םעד ,רעציוואבול רעד --
 ..ןטש ַא ..שינעּפעשטוצ ַא ...קַאװטיל ַא --

 ןופ ןבירטעגסױרַא ,םירחוס ענעזעװעג יד ,ןדייב טָאה טנװֶא רעטעּפש רעד
 ,ףיוה סלורק ןופ ,"ס"ש-הרבח;.

 ,תוימשג טימ עטליפעגסיוא ןַא ,ייז וצ ןטכיולעג טָאה עשרַאו

 (1952 סערייא סָאנעוב ,"ןדיי עשיליוּפ,, :ךוב סענופ)
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 ו ןהָאזשואי .ב

 : 5 יי 6 7 5 7 8 7 פ יי נט ,,, 5 יי נט יי נט יי יי ס יי ר

 ןותחתה ןדערג ןופ ןרעיוט יד

 ןץי--2

 ה מד ק ה ןימ ַא

 רענאילסיוודאנ רעד ףיוא טיײרגעגנָא ןענייז תומוקמ-טּפיוה ריפ ,ןרעיוט רי
 -רעמוז םענופ ןסינעג וצ ףיוא ,ןותחתה ןדע-ןג ןופ םיסדנוק יד רַאפ ,עיניל ת

 טָאה םוקמ סעדעי .טלעוו סטָאג ןופ ןייז הנהנ ןוא ןכאל ןוא ןפיטש וצ ףיוא ,בעל
 זיא ,לשמל ,טָא ,ןזירּפַאק ענייז ןוא טײקיטרַאסנבעל ןייז ,םיגהנמ ענייז ,תולעמ ענייז ךיז

 ;קיטסירעטקַארַאכ עצרוק ַא

 קצ ָאווט ָא

 .טרעטנומעגפיוא סָאד ,טייקידעבעל סָאד ןעניפעג טשינ ריא טעוו קצָאװטָא ןיא
 ,עיניל רעבלעז רעד ףיוא ןגיל עכלעוו ,רעטרע-עשטַאד ערעדנַא יד ןיא סָאװ ,טייק
 ןיא ךיז טניפעג ריא זַא ,ךייא ךיז טכַאד ױזַא ,קצָאװטָא ןיא העש ייווצ ַא ריא טציז
 ,ןשטנעמ ןופ סנטָאש עקנַארק ןכוסמ טימ טערַאזַאל ןסיורג ַא סעּפע

 -טע קידעבעל לסיב ַא ןעגנערברַאפ ,ןלייוורַאפ רעקצָאװטָא ןַא ךיז טליוו'ס זַא

 ןייק ,עקשטירב ַא טימ רעדָא ,ןַאב רעד טימ רעבירַא ךיז רע טרָאפ ןַאד ,העש עכעל
 ,עצינעלַאפ ןייק ,ווָאפעזוי ןייק ,רעדיווש

 ,ןטסוה ןופ טדער ןעמ רעדָא ,טסוה ןעמ רעדָא זיא קצָאװטָא ןיא

 -ַָאדועסּפ עטסרעלוּפָאּפ יױוצ יד ןעוועג ןענייז -- עלעשטיא ןוא -- ןטָאזשואי .ב

 עשידיי עקיטסייג עטלַא יד ןופ שרפמ ,טסינַאטעלעפ ,טסילַאנרושז םעד ןופ ןעמינ

 טבעלעגּפָא וא 1889 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןריױבעג -- ןַאמטסוי סינוב השמ ,תורצוא

 ןיא טשרעוצ -- טסילַאנרושז רעטנעילעגטסיימ רעד .טרעדנוהרָאי בלַאה ַא טרָאד

 טימ ןעוועג ןדנובעגסיוא ןוא טמַאטשעג ץןיילַא ."טנעמַאמ,, ןיא רעטעּפש ןוא ייטנייה ,

 -טע ןופ רבחמ .'יחרזמ , וצ טגנַאלַאב שיטילַאּפ .טלעוו רעשידיסח רעוועשרַאוו רעד

 קרעווטפיױה ןייז .רעגיטש ןשידיי רעועשרַאװ ןופ ןענָאטעלעפ ןעגנולמַאז עכעל

 ,ענליוו ןייק קעוװַא 1959 רָאי ןיא ."רצוא ןטלַא רעזדנוא ןופ, דנעב טכַא יד ןענייז

 ןרעביא שתאי ןופ שממ ןברָאטשעג -- לארׂשי ץרא ןייק ןעמוקעגנָא 1940 רָאי ןיא

 -עשטַאד רָאּפ יד ןיא .1942 רָאי ןיא ,םילשורי ןיא ,םוטנדײ ןשיליופ ןופ גנַאגרעטנוא

 -רַאװ םוצ םוא ךיז רימ ןרעק ,ָאד ןעגנערב רימ סָאו ,ןהָאזשואי ןופ סעקסערָאמוה

 ןפױא עילידיא ןַא ,המחלמ טלעװ רעטשרע רעד רַאפ ןופ ןבעל ןשידיי רעוועש

 .ןַאקלווו ַא ופ רעטארק
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 ןוא ...גנול ַא ןָא ץרַאה קיזיר סיורג ןייא סעּפע יו םינּפ ַא טָאה קצָאװטָא ץנַאג

 "ליטש ַא ַא טשרעה םורַא ןוא םורַא ןעוו ,רעטצנעפ םייב טכַאניב טעּפש טציז ריא זַא

 ןטימ טלכרָאכ -- ןטייװצ ןזיב קע ןייא ןופ קצָאװטָא ץנַאג יװ ריא טרעה ,טייק

 , . . ץרַאה

 ָאטשינ ,םעווקַאבמוא רעייז ךיז רע טליפ ,קצָאװטָא ןייק רעטנוזעג ַא ןײרַא טלַאפ

 "םיוא רידוטש ןוא עקנַארק לדער ַא ןשיווצ קעװַא ךיד ץעז ןדייס ,ןעגנערברַאפ וצ ווו

 ,הזל ץוחו .סעיציזָאּפמָאק עקיטרַאנדישרַאפ ערעייז ןוא סעידָאלעמ-טסוה יד םַאזקרעמ

 "יב קידייל ַא ,קינדעיאמרַאד ַא סעּפע יוװ םינּפ ַא טרָאד ןבָאה טשינ טסליװ וד ביוא

 ןיא קעװַא םיצולּפ ךיז טצעז ןוא טמענ סָאװ ,שטנעמ רעטנוזעג ןוא רעשירפ ַא ,רע

 סָאװ ףיוא ,ןדעי ןרעפטנע ןוא קנערק א סעּפע ןּפעשטנָא ךיז וטסזומ --- ,קצָאװטָא
 ...טסדייל וד

 -צָאװטָא ןענעק סָאד -- סעּפע ףיוא ןדייל טשינ ןוא קצָאװטָא ןיא ןעװעשטַאד

 ,ןייז גישמ טשינרָאג עקנַארק רעק

 -רַאפ ,סָאריּפָאּפ ַא רעכיור ןוא לַאזקאוו רעקצָאװטָא םייב טלמונַא רימ ךיא ץיז

 ,ּפָא ךיז טלעטש ןוא דיי רעקנארק רעסַאלב ַא טייג רימ ייב

 סעב לקיטשי א סעּפע טימ רימ וצ ךיז רע טדנעוװ -- ןַאמ רעגנוי ,רָאנ טגָאז --

 ?ןרעכיור וצ טביולרעד ןעד ךייא טָאה לָאטקַאד רעד ---

 - ,רָאטקָאד ןייק טגערפעג טשינ לָאמ ןייק םעד ןגעוו ךָאנ בָאה'כ --

 :םיא ךיא רעלקרעד ,ןגיוא יד רעמ ךָאנ סיוא רימ ףיוא טצָאלג דיי רעד זַא ןוא

 ...רעטנוזעג א ,םשה ךורב ,ןיביכ .דיי 'ר ,תועט ַא טָאה ריא ---

 ןיא ריא טציז ןעד סָאװ ,לבירַאט ןייק טשינ עשז טָאה ...?רעטנוזעג ַא --

 | | | ...?קצָאװטָא

 קרַאטש דיי ןקנַאװק םייב טימרעד ןיב ךיא זַא ,שוחב טליפעג בָאה'כ ןוא

 ...ןלַאפעגּפָארַא קרַאטש רעייז

 רעדיווש

 ןוא קצָאװטָא ןקנַארק םעד ןופ סױרַא ךיז טּפַאכ ריא ןעוו ,ריא טעז ,רַאפרעד

 ןוש ריא טפערט ,רעטרע-עשטַאד עטנעָאנ ערעדנַא יד ףיוא ּפָארַא זָאל ַא ךיז טוט
 ,ןבעל רעדנַא ןַא רָאג

 !תמא ןַא ףיוא ךיז טבעל -- טרָאד

 -יווש יד ,ךיז ןעמ טשוק ,לשמל ,רעדיווש ןיא ןֹוא ,ןעמ טסוה -- קצָאװטָא ןיא
 ...םש ַא ןבָאה ןשוק רערעד

 ,טנגוי-ץנעגילעטניא רעד רַאפ טרָא לעיצעּפס ַא טעמכ זיא סָאד -- רעדיווש
 ,טײצ-שיצַאקַאוװ ןיא סנירעליש ןוא רעליש רַאפ -- בור סָאד

 עטעװעלַאבעצ ,סניליירפ ןוא טייל עגנוי םתס ןייק טשינ ךיוא טרָאד ןלעפ ןלעפ

 ,ןָאט בעל ַא --- רעמוז ףיוא ּפָארַא ןעמוק סָאװ ,ןרעטלע עכייר ןופ רעדניק
 טרָאד טָאה ,ףמַאק ןוא םערוטש,, ןופ עכָאּפע רעד ןיא ,קירוצ ןרָאי עכעלטע רַאפ

 .ןעוועג קסוע שרעדנַא סעּפע ןיא רָאג טנגוי עקיזָאד יד

 רעד ןופ טלביושעג רעדיווש טָאה ,טייצ-רעמוז ןעמוקעג זיא'ס ןעוו ,סלָאמַאד
 .רָאה עצרוק ןיא ךעלדיימ ןוא ,ךעלדמעה עטרילָאק ןיא םירוחב הנחמ רעסיורג
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 .תעדה בושיי לקיטש ַא ןגָארקעג רעדיוש טָאה רעבָא ןרָאא עכעלטע עטצעל יד
 ,לכש םוצ ןעמוקעג זיא יז ןוא

 .ןעניז ןיא טשינ גנַאל טרָאד ןיוש ןעמ טָאה םיקסע ענעי

 .עביל ןיא טקסוערַאפ קרַאטש טנגוי רערעדיווש זיא טציא

 ,ךיז ןשוק ןיא יוװ -- עביל ןיא יווא טשינ ןוא

 ,ןעלבייוו טימ םירוחב ןוא ךעלדיימ טימ םירוחב ךיז ןשוק'ס

 ,ךעלבייו טימ רענעמ ןוא ךעלדיימ טימ רענעמ ךיז ןשוק'ס

 סָאװ ,ךעלרַאפ עטמערָאעג ןריצַאּטשמורַא טרָאד ריא טפערט גָאט ןצנַאג ַא ןוא

 !טייטש טלעוװ יד סָאװ ףיוא ,.,ןכַאל ,ןכַאל ןוא ןפיטש ןוא ןעגניז

 | ,טכַאנרַאפ זיא רעבָא תויח רקיע רעד

 טקעמש ןוא ןייר זיא טפול יד ,לקנוט זיא םורָאיןוא םורָא ןעוו ,טייצ תושמשה ןיב

 קעוװַא עטמערָאעג יד ךיז ןזָאל ,גנומיטש עשיטעָאּפ יד ךיז טסיגעצ סע ןוא ,קידהיחמ

 טעקשוש ןעמ ,ךיז ןעמ טביל ןַאד ןוא -- רעמיוב עטכידעג יד ןשיווצ רעדלעוו יד ןיא

 .יךיז טשוק ןעמ ןוא ,ךיז

 תושמשה-ןיב ןלעקנוט א ןיא ןלעטשוצקעװַא ךיז ןלעב ַא ןייז טליוװ ריא זַא ןוא

 -טכַאנ ןופ גנוגעוַאב רעד וצ ןרעהנייא טוג ךיז ןוא רעדיווש ןוא קצָאװטָא ןשיווצ

 קצָאװטָא יו -- טייז ןייא ןופ ןכיירג ןרעיוא ערעייא וצ טעװ ןאד -- טייקליטש

 .יטשוק רעדיווש --- טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,טסוח

 ווַאפעזוי

 ,ךעלטרעק עריא טימ --- ווָאפעזוי ןוא .תולעמ עריא טימ עשטַאד רעדעי
 ןעמעש וצ טשינ טרָא-עשטַאד םוש ןייק וליפא ךיז טָאה טדערעג תמא םעד

 ַא ןעניפעג גנירג ץנַאג ןעמ ןעק ,םשה ךורב ,םוטעמוא .ליּפש-ןטרָאק תוכלה ןיא
 -- קַאנק ןטכער ןטימ ,זיא קירעהעג יו לטרעק ַא רעבָא ןּפַאכ ןעמ ליוװ .עינאּפמאק

 ןייק ןּפַאכּפָארַא ךיז ןוא ןייז חירטמ ךיז ןעמ זומ ןַאד -- ןגָאז סעקינשטַאד יד יו
 ,ריצַאּפש"ןסַאמ ַא ןָא ךיז טביוה ױזַא ,טכַאנרַאפ-רעמוו רעביל רעד טמוק .ווָאפעזוי
 -ניא יז .סעשטַאד עקימורַא יד ףיוא ןעניוװ טָאװ ,סעקינטעיל יד ןופ ןגוצ יד ףיוא
 העש עכעלטע ףיוא ךיז ןלייוורַאפ ּפָארַא ןרָאפ ןעיורפ עטצוּפעגסיױא ןוא עטנעגילעט

 | ,עצינעלַאפ ןיא

 יירעדיווש ןייק --- קרַאװגנוי סָאד

 ,לטרעק ַא ןּפַאכ ,ווָאפעזוי ןייק -- ערעטלע יד ןוא
 "וס טימ קנערק, ןופ געט עצנַאג ןעמ טדער קצָאװטָא ןיא יו ,לידבהל ,טקנוּפ

 טימ געט עצנַאג ךיז ןעמ טעקשוש רעדיווש ןיא יו ,לידבהל ,טקנוּפ ןוא ,"עטָאכ
 ווָאפעװי ןיא ןסעומש ןרעה גָאט ןטימ ןיא ריא טעװ ױזַא ,'וינעצומ-וינעצוק;
 סױרַא זיא'ס --- רעוו ,!טגָאיעגקעװַא; טָאה'ס ןעמעוו רעוו :סעקָא עקיטכענ יד תודוא
 יד טקַאּפעג טָאה ןוא הליל עטוג ַא טַאהעג טָאה -- רעוװ ,יּפָאק ןטצַארקעצ ַאי טימ
 .ויַאא ,טעקָארסעג, עינַאּפמאק יד ןוא יד ייב ןעמ טָאה גנַאל יו זיב ןוא ,םיקתממ
 נשטַאד טכַאננ עלעיצעּפס ןענייז סָאװ ,טסעג לסיב רָאּפש ַא טגָאמרַאפ ווָאפעזוי

 -ייא ןעניוװ רעדניק ןוא בייוו ערעייז טימ ןיילַא ייז סָאװ ,עכלעזַא טסייה סָאד .'סעק
 עּפַאנק ַא רָאג "טפול עשירפ,, רעווָאפעזי רעד טימ ןכנָאה ןוא ,עשרַאװ ןיא ךעלטנג
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 עכעלטע ּפָארַא ךיז ןעמוק ,סע טסייה רענעמ יד ,ייז סָאװ טשינ רעמ ןוא ,תוכייש
 ,לטרעק ַא !טכַאנרעביא, ןּפַאכ ךָאװ רעד ךרוד לָאמ

 טסייר ,לשיט םענירג םייב המחה:תעיקש ךָאנ קעוװַא ךיז טצעז יז זַא ,וװָאפעזוי

 ,סױרַא גָאט ןפיוא קיטש ַא ךָאנ ּפָא טשרע ךיז יז

 "עזוי יד ,עקיטרָא יד :ןיגרעדנַאנַאפ 'עקלוק, יד ךיז טמענ טשרע טסלָאמַאד

 ףעלקעטש יד טימ ןטוה יד ןּפַאכ -- טסעג יד ,למירד ַא ןּפַאכ קעװַא ךיז ןגייל רעוװָאפ

 -- ,סעשטַאד עקימורַא יד ןיא ןעניווװ סָאװ ,םינכש יד ןוא ,לַאזקַאוו םוצ ןפיול ןוא

 ,םייהַא עקשטירב ַא טימ רעדָא גוצ ןטימ ּפָארַא ךיז ןזָאל

 ,ןוז ןטימ עטַאט רעד ךיז ןענעגעגַאב געוו ןפיוא זַא ,טפָא ץנַאג טפערט'ס ןוא

 טכַאנ ַא טכַארברַאפ טָאה שטַאט רעד :געוו רעדנַא ןַא ןופ רעהַא עדייב ןעמוק סָאװ

 ןשיווצ ,רעדיווש ןיא טכַאנ ַא -- -- ןוז רעד ןוא ..,,לשיט םענירג םייב ווָאפעזוי ןיא

 | ..רעמיוב ענירג יד

 עצינעלַאפ

 ןשיװצ עצינעלַאפ !טוה םעד ּפָארַא טמענ -- עצינעלַאפ ןיא ןיירַא ריא טמוק

 -לַאשרַאמ יד עשרַאװ ןיא ,לשמל ,יװ טרָא סָאד טמענרַאפ סעשטַאד עקימורַא יד
 ,סַאג עקסווָאק

 -ץלַאמש, עשיטַארקָאטסירַא ןַא טגָאמרַאפ יז ,תסחוימ עסיורג ַא זיא עצינעלַאפ

 טָאה יז ,ןדייר טרָאװ שידיי ַא ןרעה וצ תואיצמה-רקי ַא טושּפ זיא'ס ווו ,!ץנעגילעטניא

 ןוא ןגינעגרַאפ טרעפיל עצינעלַאפ .ןעגנולייוורַאפ עריא טימ ןעמענוצרעביא ךיז

 -נעצ רעד .עיניל רעצנַאג רעד ןופ סעקינשטַאד עקימורַא עלַא רַאפ ןעגנולייוורַאפ

 ןעמ טכַאמ טרָאד .עצינעלַאפ זיא -- ןעגנולייוורַאפ ןוא סנגינעגרַאפ עלַא ןופ רעט

 טײר ןעמ ןוא דרעפ ףיוא ךיז טגָאי ןעמ ווו ,טרָאּפס רעד זיא טרָאד ,ןטרעצנָאק

 --- ךיוא ןעמ טליּפש טרָאד ןוא ,יטעפנָאק טימ ךיז ןעמ טיש טרָאד ,ןדעּפיסָאלעװ ףיוא

 .ייעקניפ-עקניכ

 ןעמַאדַאמ עריא טימ םיר ַא עצינעלַאפ טָאה רעבָא טּפיוהרעביא

 ףיוא טפול עשירפ רעמוז ןסינעג סױרַא טרָאפ יז זַא ,םַאדַאמ רעװעשרַאװ ַא

 ןייא .עצינעלַאפ -- סעשטַאד עלַא ןופ סיוא ךיז יז טביולק ,עיניל רענַאלסיװדאנ רעד

 עצינעלַאפ טרעוו םורַא ױזַא ןוא ,םַאדַאמ רעטייווצ רעד ףיוא ךיז טקוקרַאפ םַאדַאמ

 ,ןעמַאדַאמ טימ ,רעמוז ַא סָאװ ,רעכייר

 ןגָארט סָאװ ,ןעיורפ עטנעגילעטניא עטרָאיַאב ןעמ טניימ סָאד --- ןעמַאדַאמ

 .טיה עכיוה ענרעדָאמ ןוא ןטעלַאוט ענייש

 רעדנַא ןַא ןיא ןפרָאװרַאפ דָארג יז טָאה לזמ סָאד סָאװ ,לבייו ַא טרעװ ןוא

 ןכיוה א רעדָא דיילק ןייש א סעּפע טימ טשטנעבעג ,עצינעלַאפ ןיא טשינ ,עשטָאד

 עצינעלַאפ ןייק ןֿפַאכּפָארא ךיז ךָאװ רעד ןיא לָאמ עכעלטע שטָאכ יז זֹומ ,טוה

 ,,םלוע ןרַאפ ךיז ןזייוו

 עסיורג ןוא עניילק עצינעלאפ ןיא טפָא ץנַאג ךיז ןכַאמ ,ןעמַאדַאמ יד קנַאד ַא

 ,ךעלכעלַאדנַאקס

 ,טַאקָארפ ףיוא ץלַא רעמערק יד ייב ןעמענ וצ עבט ַא ןבָאה ,עודיכ ,ןעמַאדַאמ
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 ןָא ןבעל וצ עבט ַא ךיוא רעדיוװ ןבָאה (!ןייז טשינ יאנג ןייק וצ ןייז לָאז'ס) ןעמַאדַאמ

 ...ןגרָאמ ףיוא ןגרָאז וצ טשינ ןוא גנונעכער

 -עשּפ ןוא רעמערק וו ,סעקנעצס טימ ךייר עצינעלַאפ זיא רעבירעד עקַאט ןוא

 ּפָאק ןרעביא טקידלושרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,םַאדַאמ עסיוועג ַא םורַא ןעלגניר סעקּפוק

 ךיוא ךיז ייז ןענעכער ןטלעז ץנַאג טשינ ןוא ,סערוטנַאװַא טכַאמ ןעמ ןוא ,רעבירַא

 .ירעגייטש רעוװעשטרָאק ןפיוא --- ריא טימ ּפָא

 1911 ,עשרַאוו .טפול רעשירפ רעד ףיא :ךוב ןופ
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 ָ 5 יי" נס ,,,י 35 יי נס יי נפ יי בס יי נט יי נפ יי נפ יב ,,7 0 7 ב5 ,7 3 יה

 יק סנידנַאל .י .ש

 66 יי רע נס, 3, יע יט יי נ יט יע ס נס יג 3 יה :

 ַאוַארּפ יעה ,אוועל יעלה

 קי -2

 !ייִג ןוא לסקַא ןפיוא טקיב ַא

 -- טמערָאעג לבייוו ַא ,טערָא ןפיוא דניק ַא
 !עידַא -- :עילימַאפ ןייד גָאז ןוא

 קעמַאז םייב ָאד ןייטש טביילב ,רעטייוו טשינ ךימ טיײלגַאּב

 -- ךלמה טנומגיז ןופ לָאמקנעד םייב

 ,לבייו םוצ ,בעל-דניק םוצ ןָאט קוק א לָאמ ןייא ךָאנ
 !ךליו -- ָאװַארּפ יעה ,ָאװעל יעה

 ,ןקירב ענעטכָאלפעג-ןוייא יד רעבירַא

 -- ייר ןיא -- ...ָאוארּפ יעה ,ָאװעל יעה

 ,דנַאלמייה םעד ןופ ץרַאה סָאד ,רענלעז רעשיליוּפ רעד

 !עידא -- לסייוו ,ָא -- :ריד טגָאז רע

 ,ןקירב ענעטכָאלפעג"ןזייא יד רעבירַא

 ,ײסָאש רענַארּפ ןפיוא סױרַא

 :רעמייב יד ןעגניז סע ,ןעגנַאז יד ןשיוו סע
 . . . ייר ןיא --- ָאװַארּפ יעה ,ָאװעל יעה

 1931 ,זירַאּפ ,רענלעז עשידיי ןופ רעדיל :ךוב ןופ

 ןַא ללכב ןוא -- רעגעלרַאפ ,רָאטקַאדער ,רעצעזרעביא ,טסילַאנרושז ,רעטכיד

 רָאי ןיא ןרָאװעג ןרױבעג זיא .יקסנידנָאל ריקי לאומש דיי רעשילױּפ רעקיורמוא

 ןבָאה סָאװ ,סייררעביא טימ -- רע טָאה 1905 רָאי ןופ .שטיטָאימעס ןיא 9

 -עפש ,ןויצ ילעופ יד וצ טגנַאלַאב .עשרַאװ ןיא טניווועג --- ןרָאי טרעיודעג וליפא

 יד, גַאלרַאפ םעד טעדנירגעג .ייטרַאּפ םוש ןייק וצ ףוס םוצ ןוא דנוב םוצ רעט

 עזעידיי רעוועשרַאוװ עטנַאקַאב קנילדנעצ ייווצ ַא ןופ רעכיב ןבעגעגסױרַא ןוא "טייצ

 1942 רָאי ןיא ןגָאלשרעד ךיז םילוגליג ןוא ןעגנורעדנַאו ײלרעלַא ךָאנ .סרעביירש
 ןבעגעגסױרַא ,1956 רָאי ןיא ןברָאטשעג ןוא טבעלעג טיונ ןיא -- ָאד ,קררָאי וינ ןייק
 ,קיש רוטרַא) סרעלָאמ עטמירַאב ןופ ןעגנונעכייצ טימ ןעגנולמַאז-רעדיל עכעלטע
 ןייז .(גרעבנעסייו ,ןָאזעניד) סרעביירש עטמירַאב ןופ תומדקה ןוא (יוועלרעב .ה
 -עשרַאוװ ,םרָאפ רעשיטעָאּפ ןיא טרירטסוליא "רענלעז עשידיי ןופ רעדיל, גנולמַאז
 רעשיליוּפ רעד ןופ הפוקת-םיתמה תיחת רעד ןופ םזיטָאירטַאּפ ןשידיי-שיליופ רעוו
 | .הכולמ

 !ָאוַאשרַאװ שרַאמ ,שרַאמ יעה ,ָאװַארּפ יעה ,ָאװעל יע ה
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 קַאווטיל .א

 עט 2, ט עי יי . .. . ,,  ,,,ע

 1905 עשרַאװ ןיא דנוב רעד

 קי 2

 קיטקַאט יד טמיטשַאב ןבָאה עיצולָאװער רעטשרע רעד ןופ ןטנעמָאמ ייוו
 רעזדנוא ,1905 ןקידמערוטש ןיא ללכב קיטקַאט ןייז יו ,ןלױּפ ןיא "דנוב,, ןופ צ

 ןעיצנײרַא ,ןסַאמ עשידיי יד ןריזינָאיצולָאװער ןעוועג זיא עבַאגפיוא עטשרע
 רעקידנזיורב ןופ דנַאטשוצ ַא ןטלַאהנײא ,ןטכיש עטספיט יד גנוגעווַאב רעד ןיא
 עשידיי יד ךיז ןבָאה געט-רַאונַאי יד ןיא ,ןָאטעג רימ ןבָאה ױזַא ןוא .גנוגערפיוא
 ףיוא ןפורעגּפָא ויטקַא ןליוּפ ןופ רעטרע ערעדנַא ןוא שזדָאל ,עשרַאװ ןופ ןסַאמ
 -עגלַא ןַא ךרוד ןפורעגּפָא :גרוברעטעּפ ןיא רַאונַאי ןטניינ םענופ ןשינעעשעג יד
 טימ ןסיטשנעמַאװצ ךרוד ,ןעגנוטערטסױרַא ןסָאג עסיורג ךרוד ,קיירטס םעניימ
 ךָאנ ןענייז ,רַאונַאי ןט14 רעדָא ןט12 םעד עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא .רעטילימ
 ,עיבַאשז ףיוא ןענייז ,ךרַאמ ןוא טולב טימ טקעלפַאב ןעוועג עקישזד ןופ ןרַאוטָארט יד

 ערעייז ןוא ,ןסָאלשעג ןעװעג ןטפעשעג יד ןסָאג עשידיי עשינכש ןוא ענשטינַארג
 רעשיטילַאּפ רעסיורג רעד ןעוו ,ןגָאלשרַאפ רעטערב טימ ,ןכָארבעגסױא רעטצנעפ
 עשימָאנָאקע עניילק ךס א ףיוא ןטיבעצ ךיז רע טָאה ,טקידנעעג ךיז טָאה קייוטס

 -ָאנָאקע ערעייז טלעטשעגסױרַא ןבָאה ןכַאפ ענעדישרַאֿפ ןופ רעטעברַא יז .ןקיירטס
 ןוא טרעיודעג גנַאל-גנַאל ךָאנ ןבָאה ןקיירטס עזייוולייט יד טָא :ןעגנורעדַָאפ עשימ
 ןעװעג זיא יױזַא ,ןוחצנ ןזייוולייט רעדָא ןקידנעטשלופ ַא טימ טקידנעעג ךיז ןבָאה
 ךס ַא ןגעלפ טייצ רענעי ןיא :קנעדעג ךיא .קיירטס ןשיטילַאּפ רעדעוװטעי ךָאנ
 -קעװַא ןעועג טיירג ןעמ זיא טשרָאקָא !שטייטס .םעד ףיוא םורק ןקוק זדנוא ןופ/
 ןעמ טלקערבעצ טציא ןוא ךַאז רענײמעגלַא רעטיורג רעד רַאפ ןבעל סָאד ןבעגוצ
 ..ןכַאפ ענלצנייא ןופ ןעגנורעדָאפ ענעשָארג ףיוא עיגרענע ערענָאיצולָאװער יד

 סָאװ ,סָאד .עגַאל יד טצַאשעגּפָא קיטכיר טשינ ןבָאה ענעדירפוצמוא יד רעבָא
 ערעסערג עיינ ַא טכַארבעג שיטקַאפ טָאה ,גנולקערבעצ ַא רַאפ ןעמונעגנָא ןבָאה ייז
 טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג זדנוא ןבָאה ןקיירטס עשימָאנָאקע יד :עיגרענע ןופ גנולמַאז

 ץלַא גנוגעװַאב רעד ןיא ןעיצנײרַא ,ןסָאמ יד ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןעגנירדוצניירַא

 ענליױו ןיא ןריױבעג -- דנַאפלעה לקנַאי םייח ןופ םינָאדועספ -- קַאוטיל .א

 ןרָאי יד ןיא עשרַאוו ןיא טליױועג .1932 -- קרָאירינ ןיא ןברָאטשעג ,1874 רָאי ןיא

 .עקירעמַא ןיא טצעזַאב קידנעטש ףױא ךיז ןעװו -- 1925--1920 ,1907--05

 -ךוטַארעטיל .ןטסידנוב עטסטבילַאב ןוא עטסרעלוּפָאּפ ,עטסוװיטקַא יד ןופ רענייא

 הרוש ַא ופ רבחמ .שידיי ןיא רוטלוק רעד רַאפ רעפמעק ,רָאטקעל ,רעקיטירק'

 עשירַארעטיל ענימעגלַא וא עשיטסילַאיצָאס -שידי ףױא ןרושָארב ןוא רעכיב

 .סעמעט
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 גנַאפמוא רעד ןסקַאװעג רעטעּפש זיא םעד ךרוד ןוא ,ןטכיש ערעטייוו ןוא ערעטיירב
 .ןקיירטס עשיטילַאּפ יד ןופ חֹוכ רעד ןוא

 ןָאלעגסױרַא עשרַאװ ןיא רימ ןבָאה רָאי ןופ םישדח ףניפ עטשירע יד רַאפ

 ץוח .ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 12 זיב 10 וצ ענייא עדעי ,סעיצַאמַאלקָארּפ עקיטכיוו 2

 -לַארטנעצ ןופ סעיצַאמַאלקַארּפ יד רעטנזיוט יד ןיא טײרּפשרַאפ רימ ןבָאה םעד

 ןרַאפ ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 120-100 ןיא ןקורד טלָאמעד ךיז ןגעלפ ייז) טעטימָאק

 ןטָאשרַאפ טושּפ ןבָאה רימ -- ןעגנוטייצ עלַאגעלמוא ,ןוושָארב טנייה .(דנוב ןצנַאג

 יד ןוא עקישזד ףיוא עזרעב רעזדנוא ףיוא ,רוטַארעטיל רעלַאגעלמוא טימ עשרַאוװ

 ןגעלפ רימ .ןשטנעמ רעטנזיוט ןייגכרוד ךָאװ ןיא לָאמ ייווצ ןגעלפ ןסַאג עשינכש

 ןגעלפ סע זַא ןעגניטימ עקידנעילפ ,עצרוק עכעלטע ןטלַאהּפָא לָאמ סעדעי ןטרָאד
 םורַא טונימ ַא ןיא ןוא ןטײרּפשעצ ךיז ןיע ףרהכ םלוע רעד טגעלפ ,ןקַאזָאק ןעמוק

 טפָא ץנַאג ןגעלפ ןקַאזָאק יד .ןרַאוטַארט יד ףיוא ןעועג רעדיװ ןיוש רע זיא

 סע .ןבעגעגנייא טשינ ייז ךיז טָאה יז ןטכינרַאפ רעבָא ,עזרעב רעזדזנוא ןריקַאטַא

 ,רענייטש טימ ,ןגעקטנַא טלעטשעג ךיז ןבָאה ערעזדנוא ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ןענייז

 סַאג עלימ רעד ףיוא זיא ינוי ןיא .ןרעוולָאװער טימ וליפַא ,סנקעטש ענרעזייא

 ַא ןליפא ןבָאה ערעזדנוא ןוא ,סיױטשנעמַאװצ רעטסנרע ץנאג ַא ןעמוקעגסױרַא |

 ,ודנוא וצ ןעמוק טצװ עסַאמ יד זיב ,טרַאװעג טשינ ןבָאה רימ .טיובעג עדַאקירַאב

 ןסייה ,ןקירבַאפ ערעסערג יד רעביא ןייג ןגעלפ רימ .ריא וצ ןעגנַאגעג ןענייז רימ

 רימ ןגעלפ ירפ רעד ןיא תבש .גניטימ ןצרוק ַא ןטלַאהּפָא ןוא טעברַא יד ןסיירועביא

 סעדער ןטלַאה ןטרָאד ןוא ךעלביטש ןוא םינינמ ,ןזיולק ,ןלוש יד רעביא ןייג

 ןוא ךעלטנייפ ןענעגעגַאב זדנוא ןעמ טגעלפ טײצ עטשרע יד .ןענוװַאד ןתעב

 -לָאװער טימ ןשטנעמ רָאּפ ַא ןופ גנוטײלגַאב ןיא ןעמוק טזומעג טָאה רענדער רעד

 ןזָאל טשינ ,ריט רעד ייב ןײיטש עדער ןייז ןופ טיי עצנַאג יד ןגעלפ סָאװ ,ןרעוו

 רעד ןייז עידומ ןוא ןענעבנגסױרַא ךיז ןצעמע ןזָאל טשינ ,ןפיולעצ ךיז םלוע םעד

 ןוש טגעלפ'מ ןוא טניוװעגוצ זדנוא וצ ךיז ןעמ טָאה לסיבַא רעטעּפש ,יײצילָאּפ
 ,דניירפ יװ ,עטנַאקַאב עטלַא יו ןענעגעגַאב ,זדנוא ףיוא ןטרַאװ

 ןקיטרָא םניא ייס ןשינעעשעג עקיטכיו עלַא ףיוא ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה רימ

 ,רעלוּפָאּפ טשינ רעייז ןעוועג זיא המחלמ יד .דנַאל ןופ ןבעל םענײמעגלַא םניא ייס

 ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה ןטסירק ןוא ןדיי ךס ַא .םלוע ןכעלרעגריב םעד ייב וליפַא

 -לַארענעג רעװעשרַאװ ןופ זיירק םניא .ךיז טלעטשעגוצ טשינ ,עיצַאזיליבָאמ רעד ןופ

 ךס ַא טניווװעג ןטרָאד ןבָאה .ןעוועג טשינ רָאג עיצַאזיליבָאמ ןייק זיא רָאטַאנרעבוג

 טרעלקרעד גנַאל ןיוש זיא עיצַאזיליבָאמ יד וו ,ןטנגעג ערעדנַא ןופ ענעפָאלעגנָא

 טרעלקרעד טעװ דלַאב זַא ,גנַאלק ַא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה 1905 בױהנָא ןיא .ןרָאװעג

 ןוא רעניוװנייא רעװעשרַאװ יד ףיוא .זיירק רעװעשרַאו ןיא עיצַאזיליבָאמ ַא ןועוו

 :ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא דנוב רעד טָאה .דחּפ ַא ןלַאפעג זיא ענעפָאלעגנָא יד ףיוא

 -יבָאמ ןזָאל טשינ ךיז ןסַאמ יד ןפורעג טָאה רע ווו !?הטיחש רעד וצ טשינ טייג;

 ,גנוקריוו ַא טַאהעג טָאה רעכלעװ ,טירש רעטסירד א ןעוועג זיא סָאד .ןריזיל

 -ינַאגרָא עשיטסילַאיצַאס עשיליוּפ יד ךיוא ןוָאלעגסױרַא ןבָאה ןפורפיוא עכעלנע

 ןיא עיצַאזיליבָאמ ןייק טָאה ןוא ןטלַאװעגּפָא ךיז טָאה גנוריגער יד ביוא ןוא;סעיצַאז

 -ַאטיגַא יד טָאהעג גנוקריוו עסיוועג ַא ָאד טָאה ,טױעלקרעד טשינ זיירק רעװעשרַאװ

 ףעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד ןופ עיצ



 297 ק ַאװ טיל .ַא

 ןעוועג ןליױּפ ץנַאג ןיא ןוא עשרַאװ ןיא טלַאמעד זיא דנוב ןופ טעטירָאטיױא יד

 ױעסױרג רעד ייב ךיוא רָאנ ,רעטעברַא יד ייב ןיולב טשינ ,סיורג רעיוהעגמוא

 ַא סעּפע ףיוא יו ,טקוקעג םיא ףיוא טָאה'מ ,ץנעגילעטניא ןוא רעגריבניילק עסַאמ

 ןעמעלַא ,ןעגנַאלרעד ץלַא ןָאק רע .גנונעפָאה ןוא קערש טימ ,גנוניישרעד עשיטסימ

 דנוב םנופ טרָאװ סָאד ..ןעּפעשטרַאפ טשינ ךיז ןעמ רָאט "דנוב,, ןטימ .ןכיירגרעד

 . ,תלוצ ןַא רָאנ וװ .זָאנּפיה א יװ טקריוועג טָאה לּפמעטש ןייז :לעפַאב ַא ןעוועג זיא

 טימ טשינ תוכייש םוש ןייק טַאהעג טשינ וליפַא טָאה סָאד ןעוו ,גנוקידיײלַאב ַא ווו

 םוצ ןעמוקעג ןעמ זיא -- עיצולָאװער רעד טימ טשינ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד

 ,רשוי ןטולָאסבַא ןופ רעגערט םעד וצ יוװ ,לַאנובירט ןטסכעה םעד וצ יװ ,דנוב

 רעבָא :שירָאדנעגעל ןעוועג ויא סָאד .ןקידיײטרַאפ לָאז רע ,ןשימנײרַא ךיז לָאז רע

 סָאװ ,סקיטכעמ סעפע ןעוװעג זיא ןרָאי ענעי ןיא דנוב ןופ עטכישעג רעד ןיא

 .ריא ןופ עדנעגעל יד ןוא ;עדנעגעל עקיזָאד יד טזײּפשעג ןוא ןפורעגסױרַא טָאה

 .""נוב , ןופ טכַאמ יד טלּפָאדרַאפ טָאה טייז

 -ַאװַאב ,שינכעט דנאטשפיוא םעד ןטיירגוצ זַא ,ןטלַאהעג טָאה "דנוב,, רעד

 .יד טעװ דנַאטשפױא ןופ טנעמָאמ ןיא .ךעלגעממוא זיא עסַאמ עצנַאג יד ןענעפ
 .גרומרעטעפ ןיא רַאונַאי ןטניינ םנֹופ ןשינעעשעג יד ךָאנ .רעוועג ןגירק ןײלַא עסַאמ
 דנַאטשפיוא רעטרַאגעג גנַאל רעד ןָא ךיז טביוה סע זַא ,טכַאדעג ןעמעלַא ךיז טָאה

 ןבירשעג ןעוועג זיא עזַארפ עדעי ווו ,עיצַאמַאלקָארּפ רעשיגרענע רעצרוק ַא ןיא ןוא
 יד ןפורעג דנוב ןופ טעטימָאק:-לַארטנעצ רעד טָאה לעפַאב-סגירק ַא ןופ ןָאט ןיא
 טשינ רעבָא .ךיז ןענעפָאװַאב ןוא רעוועג ןופ ןעניזַאגַאמ יד ןכערבפיוא ןסַאמ
 ַא טיירגעג ךָאד דנוב רעד טָאה ,עסַאמ עצנַאג יד ןענעפָאװַאב וצ קידנבערטש
 םורַא ןרעק רעד ןרעוו טונימ רעקיטיונ רעד ןיא לָאז סָאװ ,דרַאגנַאװַא ןטנּפָאװַאב
 ןעוועג ןענייז סָאד .ןרירטנעצנַאק ךיז לָאז עסַאמ עטנפָאװַאב טשרָאקָא יד ןכלעוו
 יד ןיא עשרַאװ ןיא ,(דָאירטָא יֵאװעיַאב :ָא .ב} סעּפורג-גָאלש ענעפורעג-יױזַא יד
 -ןיא ןוא רידנַאמָאק ַא טימ טרעדנוה ןַאמ א ןופ ןענַאטשַאב טלָאמעד עּפורג-גָאלש
 לָאמַא ,ןרעװלַאװער טימ עפורג יד טגרָאזַאב טָאה עיצַאזינַאגרָא יד ,ןרָאטקורטס
 רעדעי טָאה ,עּפורג-גָאלש רעד רעסיוא ,עסַאמ רעטיירב רעד ןיא .סעבמָאב טימ ךיוא
 ַא וצ ןגָאלשרעד ךיז רעצעמע טָאה ןוא .רעוולָאװער ַא ןגעו טמולחעג רענייא

 טימרעד רע טָאה ,('ילכ, א ןפורעג טפָא סע ןעמ טָאה ןליוּפ ןיא) ?רעייּפש,
 ןעוועג טלָאמעד ןענייז זדנוא ייב .גנוריצ רעטסרעײט רעד טימ יו ,טריצלָאטש
 -ףַאפ ןופ ןרעװלָאװער ןגעוו םיניבמ ןופ ןָאט ַא ןיא טדערעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 םעד םיטרפ עלַא טימ ןײטשרַאפ וצ ןבעגעג ףייא ןבָאה ןוא ןעמעטסיס ענעדיש
 ַא ןופ ןליפַא ,ןָאסטעװ ןוא טימס ַא ןופ ,גָאדלעװ ַא ןופ ,גניניורב ַא !ןופ םזינַאכעמ

 ןופ עשרַאװ ןייק ןעגנערב טפרַאדעג ןעמ טָאה סעבמָאב ןוא רעוולוּפ רעוועג .ןַאגַאנ

 ןבָאה ךָאד ןוא .ראפעג רעטסערג רעד טימ ןדנובראפ ןעוועג זיא סָאד ,ווושרעדנַא

 ,טקרעמַאב טלַאמעד ךיז טָאה ללכב .םינלעב ךס ַא םעד ףיוא ןענופעג קידנעטש ךיז

 ףיוא ןעמ זיא קשח רעמ טימ ץלא ,ןעוועג זיא טעברַא ןַא רעכעלרעפעג סָאװ זא

 -ַאלקָארּפ ַא רַאפ תומ תמיא ןרעטיצ סָאװ ,ןשטנעמ טנייה ףערט ךיא .ןעגנַאגעג ריא

 חוכ רעד ןעוועג זיא סָאד .סעבמָאב טריפעגרעכירַא ייז ןבָאה לָאמַא ןוא ,עיצַאמ

 ןוא עכַאװש וליּפַא ןביהעגפיוא ןוא טריטסעגוס טָאה סָאװ ,עיצולָאװער רעד ןופ

 | .עקיטומניילק
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 רע ,דנַאטשפיוא ןופ טנעמָאמ ַא ףיוא טיירגעג זיולב טשינ ךיז טָאה .ָא .ב רעד
 ןופ גנוגעוַאב רעכעלגעט-גָאט רעד ןיא סעיצקנופ עקידנעטש ענייז טַאהעג טָאה
 ןכַאמרַאפ םירחוס יד ןעגניווצ טפרַאדעג טָאה ןעמ זַא .רָאי ןקידמערוטש םענעי
 .ָא .ב רעד קיטיױנ ןעוװעג וצרעד זיא ,קיירטס ןשיטילָאּפ ַא תעב ןטפעשעג יד
 יד ןזייװ וצ ןעוועג גונעג זיא סע ףסיש וצ קירעביא ןעוועג ןזיא לַאפ ַאזַא ןיא
 ןופ טייצ רעד ןיא ,לוש ַא ןיא עדער ַא ןטלַאה טגעלפ ןעמ זַא ...ןרעװלָאװער

 ןטימ םיאבג יד ןקערשוצנָא ידכ לָאמַא ,.ָא .ב רעד ןעוועג קיטיונ ךיוא זיא ,ןענעװַאד

 -רַאפ וצ סָאװ טימ ןבָאה ךיז ןלָאז ייז ידכ לָאמַא ןוא ,ןרעטש טשינ ןלָאז ייז ,שמש
 ןעמענ ייז טעװ ןוא השעמ רעד ןופ ןסיוורעד ךיז טעוװ יײצילָאּפ ביוא ,ןרעפטנע
 ודנוא טָאה'מ ?ןָאט טנָאקעג רימ ןבָאה סָאװ :ןגָאז ןענָאק ייז ןלָאז ,רעהרַאפ ַא ףיוא
 -רעטעברַא רעד ףיוא ןייז טפרַאדעג טָאה .ָא .ב רעד ...ןרעװלָאװער טימ ןעגנוווצעג

 רעגערט-ןענָאפ םעד ןעלגנירמורַא ,עיצַארטסנָאמעד ַא רַאפ סיוארָאפ ןייג ,עזרעב
 עלייו ַא ףיוא ייז .ָא .ב רעד לָאז ,רענלעז רעדָא ןקַאזָאק ןלַאפַאב רעמָאט --
 ,ןפיולעצ ךיז טייקכעלגעמ ַא עסַאמ רעד ןבעג ןוא דנַאטשרעדיװ ןייז טימ ןטלַאהרַאפ
 -:ָאמעד ַא ףיױוא .תונברק טימ ןדנוברַאפ ןעוועג טלָאמעד זיא עיצַארטסנָאמעד ַא
 ַא רעירפַא ןטיירגוצ ןגעלפ רימ :טכַאלש ַא וצ יװ ןעגנַאגעג ןעמ זיא עיצַארטס

 טימ טיירג ןסעזעג ןענייז עכלעוו ,סעקרעשדלעפ ערעזדנוא ןופ עּפורג ערַאטינַאס
 עכלעוװ רעכיא ,ןסָאג יד ןבענ טנעָאנ ,ןריטרַאװק עסיוועג ףיוא םירישכמ עלַא
 רימ ןגעלפ "ןטקנוּפירישזַאדנַאב, ענעי ףיוא ןוא .ןעגנַאגעג זיא עיצַארטסנָאמעד יד

 טיײטשרַאפ ,ןענייז ראפעג רעטסערג רעד ןיא .עטעדנווװרַאפ ערעזדנוא ןעגנערב
 ןפיוא סיוארָאפ ןעגנַאגעג ךָאד ןענייז ייז ,.ָא .ב ןופ רעדילגטימ יד ןענַאטשעג ,ךיז
 סע ןוא ;ןקינײּפ ךעלקערש ייז ןעמ טגעלפ ,טריטסערַא ייז ןעמ טָאה ,רעייפ ןטשרע
 ,רעטעברַא ןטנּפָאװַאב ַא טריטסערַא טָאה'מ ןעוו זַא ,ןפָארטעג ןטלעז טשינ טָאה
 רעד ןעוועג ךיוא זיא .ָא .ב רעד .טּפשמ ַא ןָא ,טרָא ןפיוא ןסָאשרעד םיא ןעמ טָאה
 עשידלעה ןופ ןענַאטשַאב בור סָאד זיא .ָא .ב רעד ,ץוש-טסבלעז םנופ דרַאגנַאװַא
 .רעריטרַאמ ךס ַא ןבעגעג טָאה רע :ןעגנוי

 לָאצ רעניילק רעד ןיא ,עשרַאװ ןיא 1905 ןופ עטכישעג ןייק טשינ ביירש ךיא
 ;רָאי ןטױר םענעי ןופ ןשינעעשעג עלַא יונעג ןבײרשַאב וצ ךעלגעממוא זיא ןטייז
 ךיא בָאה געט-רַאונַאי יד ףיוא .עטסקיטכיװ יד רָאנ רוציקב ןענעכייצ לעװ ךיא
 ןייק ןענייז לירּפַא ןטייוצ םעד זיב .לקיטרַא ןיימ ןופ בױהנָא ןיא ןזיוועגנָא ןיוש

 עמרוט ןיא זיא לירּפַא ןטשרע םעד .ןעמוקעגרָאפ טשינ ןשינעעשעג עסיורג עיינ
 לירּפַא ןטייווצ םעד זַא ,קידנענעכערסיוא .רעטעברַא ןַא ,רבח ַא רעזדנוא ןברָאטשעג
  טיירגעגוצ גָאט םענעי ףיוא רימ ןבָאה ,םלוע-תיב ןפיוא ןריפסיורַא םיא ןעמ טעוו

 ךיז טָאה ,קַאיװַאּפ םוצ ןעמוקעג זיא גוצ רעד .היול עוויטַארטסנָאמעד עסיורג ַא
 טייהרעליטש ןעוועג רבקמ ןטיט םעד טָאה עיצַארטסינימדַא יד זַא ,ןזיװעגסױרַא
 רעייז ןעוועג זיא יז .ןעמוקעגרָאפ ךָאד זיא עיצַארטסנַאמעד יד .רעירפ טכַאנ ַא טימ

 ןױש טָאה'מ .רעדיל ןוא ןפורסיוא ערענָאיצולָאװער טימ ,סעדער טימ ,עסיורג ַא

 .ןסיש ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ןטייוו ןופ תעב ,גוצ םעד ןזָאלרעדנַאנַאפ םייב ןטלַאהעג

 רָאּפ ַא ןטרַאװרעד טנָאקעג טשינ טָאה רענייק סָאװ ,ךַאז ַא ןעשעג זיא ָאד ןוא

 ןכעלבײרשַאבמוא ןַא ןיא ןלַאפעגנײרַא גנולצולּפ ןענייז םירבח עטנעָאנ קילדנעצ

 ןוא טנעה יד רַאפ ןעמונעג ךיז ,קירוצ ףיוא טעװערעקרַאפ ןבָאה ייז .זַאטסקע
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 יז ךָאנ .רעטילימ םענעעזעגמוא םעד ןגעקטנַא ןרישרַאמ ןביוהעגנָא קידנעגניז
 וצ טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה ןליוק יד .ןעיר עכעלטע ךָאנ טעוװערעקרַאפ ןבָאה

 ןענייז ךָאנרעד ;רבח רעטנַאקַאבמוא ןַא טרָא ןפיוא טיוט ןלַאפעג זיא רעירּפַא .ןעילפ
 -ןסַאמ רעסייה ַא --- ןילָאגרַאמ ןָאמָאלָאס רבח רעד ןרָאװעג טעדנווװרַאפ ךעלברעטש

 -רעב ןופ ַאקסלעבַארג עמורפ) ארעיו עטרבח יד ןוא ,רוטַאנ עשידלעה ַא ,רענדער
 רערענָאיצולָאװער רעסיורג טימ שטנעמ ַא ,טעטימָאק ןופ דילגטימ ַא ,(וועשטיד
 ןבָאה עטעדנווורַאפ יד .עטעדנווװרַאפ רעווש רָאּפ ַא ךָאנ ןעוועג ןענייז סע ; עיגרענע
 ןריטּרַאװק עטיירגעגוצ יד ףיוא ןריפקעווַא ןוא ןעמענוצוצ ןזיווַאב םירבח ערעזדנוא
 יז טָאה עטרבח ַא ןעו .ןברָאטשעג טנוװֶא ןבלעז םעד ךָאנ זיא ַארעיװ עטרבח יד
 גָאז ַא ַארעיװ טָאה ,ןענייו וצ שירעטסיה ןביױהעגנָא ןוא עטעדנווורַאפ ַא ןעזרעד
 ךָאד ןיב ךיא ?ךימ ריא טנייװַאב סָאװ ףָאט ןגנערטש ןכעלנייוועג ריא ןיא ןָאטעג

 עיצַאינַאגרָא יד טָאה ץרַאה רעוװש ַא טימ ..רעיוט ַא רעטנוא ןלַאפעג טשינ
 זיא ַארעיװ עטרבח יד ןעוו ,גָאט םעד ,לירּפַא ןט4 םעד עיצַארטסנָאמעד ַא טמיטשַאּב
 ןבָאה רימ ןוא .תונברק עיינ רַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה רימ .ןעמוקעג הרובק וצ

 .סַאג רעד ףיא סױרַא טשינ טעװ םלוע רעטגנערטשעגנָא רעד זַא ,טנכערעגסיוא
 יד :עסיורג ַא רעייז ןעוועג זיא עיצַארטסנָאמעד יד .טַאהעג תועט ַא ןבָאה רימ
 ןופ טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ייב טבילַאב קרַאטש ןעוועג זיא ַארעיװ עטרבח
 ךַאז ןייק זַא ,גנומיטש ַאזַא ןיא ןעוועג טלָאמעד עסַאמ יד זיא םעד ץוח ;עשרַאװ
 -נָאמעד סָאג רעד ףיוא ןסירעג דנַאנַאכָאנ ךיז טָאה יז ןקָארשעגּפָא טשינ ריא טָאה

 ַא ןיא .תונברק ןָא רעבירַא זיא לירּפַא ןט4 ןופ עיצַארטסנַאמעד יד .ןרירטס
 עיצַארטסנָאמעד רעטירד ַא ףיוא .ןָאמָאלָאס רבח ןברָאטשעג זיא םוּרַא געט רָאּפ
 .ךָאװ ןייא רַאפ ליפוצ ןעוועג טלָאװ סָאד .ןסילשַאב טנַאקעג טשינ ךיז רימ ןבָאה

 ךיז ןּבָאה רימ ;סולשַאב רעזנוא טימ ןדירפוצ טשינ ןבילבעג ןענייז םירבח ךס ַא
 ,לטעלב ַא ןוָאלסױרַא טימ זיולב טנגונגַאב רעבָא

 זַא קיטכעמ ױזַא ןעמוקעגסירַא עשרַאװ ןיא זיא 1905 ןופ רעייפ-יַאמ יד

 טָאה עשרַאװ ץנַאג ךעלבעטשכוּב ,לעטשוצרָאפ רעווש רָאג ךיז סע זיא טנייה

 -עברַא יד ,טורעג טָאה ץלַא ,ןסָאלשעג ןעוועג ןענייז ןעמָארק עלַא .טלעטשעגּפָא ךיז

 רבח רעד :טגָאזעג טלָאמעד טָאה ץל ַא רבח ַא רענייא .ןסַאג יד טליפעגנָא ןבָאה רעט

 ןדירפוצ טשינ זיא (עשרַאװ ןיא ןפורעג רָאי ןטפניפ ןיא ךימ ןעמ טָאה ױזַא) ךורב

 רענַאקשיצנַארפ רעביא ןעגנַאנעג זיא ענעדיי ַא יוװ ,ןעזעג טָאה רע ,קיירטס'יַאמ ןטימ

 -נָאמעד ןבָאה רעטעברַא עשידיי יז ...קישָאק ןיא לגייב ןעצ ןגָארטעג טָאה ןוא סָאג

 -עגרָאפ ןענייז ינוי ןיא .עקסװוָאקלַאשרַאמ ףיוא עשיליוּפ יד טימ ןעמַאזוצ טרירטס

 רעטעברַא יד ,דנַאנַאכָאנ געט יירד טרעיודעג ןבָאה ייז .שזדָאל ןיא ןפמַאק-ןסַאג ןעמוק

 ,יונעג טשינ סע קנעדעג ךיא .רעכעד יד ןופ ןסָאשעג ,ןדַאקירַאב טיובעג ןבָאה

 רעשזדָאל יד ףיוא ךיז ןבָאה עשרַאװ ןופ רעטעברַא עשידיי יד זַא ,טכוד רימ 'רָאנ

 ךיא ןיב ינוי ןיא .קיירטס םענײמעגלַא ןקיגָאטנײא ןַא טימ ןפורעגּפָא ןשינעעשעג

 יד ןיא ,רעבָאטקָא ןיא ןיהַא טרעקעגמוא ךיז בָאה ךיא ןוא עשרַאװ ןופ ןרָאפעגקעוװַא

 יב ןסירעגסױרַא טָאה סָאװ ,קיירטס רעדנעלסוױלַא ןסיורג םעד ןופ געט עטשרע

 .עיצוטיטסנָאק רעד ןגעוו טסעפינַאמ ןטסוװַאב םעד ןטייווצ םעד יַאלָאקינ

 עיצַארטסינימדַא יד .רערעווש ַא רעייז ןעועג זיא עשרַאו ןיא קיירטס רעד

 גָאט עלַא :עזרעב-רעטעברַא רעד ףיוא סעקַאטַא עיינ גָאט עלַא .טעוועדליוועג טָאה
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 ךָאנ ןגָאלש ךעלקערש עטריטסערַא יד ןעמ טגעלפ זױהטָאר ןיא ,ןטסערַא עיינ
 ןגעלפ ןלורטַאּפ יד ;ײגוצסױרַא סָאג רעד ףיוא ארומ ַא ןעוועג זיא רעגיײזַא ןיינ
 טעטימָאק-קיירטס ןשיטָאטש-ןײמעגלַא םעד ןיא .ןריטסערַא ,ןגָאלש ,ןטלַאהרַאפ
 םיא ןריפ רעדָא קיירטס םעד ןבעגפיוא :תועד-יקולח עקרַאטש ןעוועג ןענייז
 ןופ ןלייט ענעדישרַאפ ןיא ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ ןטלַאהעגּפָא ןבָאה רימ .רעטייוו

 עשידיי רַאפ טּפַאשלעזעג רעד ןופ לַאקָאל ןיא ןעוועג זיא רעטנעצ רעזדנוא .טָאטש
 רעד ףיוא ןוא ,ןגיוצרַאפ ךיז טָאה קיירטס רעד .(14 ָאנשעל) עטלעטשעגנָא-סלדנַאה
 זיא טשינ לפיו -- עבַאגפיא ערעווש ַא ןלַאפעג זיא "דנוב,, ןופ עיצַאזינַאגרָא
 רעשידי רעד ןופ רעכיב יד ןגָארקעג ןבָאה רימ .רעטעברַא עשידיי יד ןזייּפש
 טלָאצ סע גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ רע ,טסווורעד ךיז ןבָאה רימ ןוא ענימג
 רעד ןופ רעלָאצ עלַא טרעײטשַאב רימ ןבָאה .טלָאצ רערעדעי לפיוו ןוא ןרעייטש
 רַאפ טלָאצעג ןבָאה ייז לפיוו סָאמ ַאזַא ןיא טקנוּפ ,ןדיי עכעלגעמרַאפ יד ,ענימג
 ןוא .רעיטש ןרעכעה ַא טגײלעגפױרַא רימ ןבָאה עכייר רָאג ףיוא .ענימג רעד

 ךיילג ןבָאה בור סָאד ,ןעגנודעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג .טלָאצעג טָאה'מ

 זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה יײז ;טרעדָאפעג ןבָאה םיחולש ערעזדנוא לפיוו ,ןבעגעג

 .טַאהעג ןבָאה רימ .רערעמ ןלָאצ וצ ןעמוקסיוא טעװ ,ןעגניד ךיז טעוו'מ ביוא
 ,רעקוצ ,לעמ ,טױרב רעטעברַא יד ןבעגעגסױרַא טָאה'מ ווו ,ןדַאלקס ערעזדנוא
 - | | ,המודכו

 סיַאלָאקינ ןגעוו העידי יד ןעמוקעגנָא עשרַאװ ןיא זיא רעבָאטקָא ןט18 םעדי

 ןבײרשַאב וצ טשינ זיא ,טּפַאכעגמורַא ןעמעלַא טָאה סָאװ ,החמש יד .טסעפינַאמ

 רעטשרע רעד ןעוועג ךָאד ןיא סָאד ,ןסַאג יד ןיא טשוקעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ

 ןוא געט עיירפ,, ענעפורעג-יזַא יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע .ןוחצנ רעסיורג

 ,סעיצַארטסנָאמעד ןוא ןעגניטימ ןופ עילַאװכ ַא טימ ןרָאװעג ןסָאגרַאפ זיא טָאטש יד

 ןוא ,עמרוט ןופ ןרָאװעג טײרפַאב ןענייז ערעזדנוא םירבח עטריטסערַא ךס ַא

 רעד ןיא ןעגניטימ עקיזיר ןטלַאהעגּפָא ןבָאה רימ .תוחוכ עיינ ןעמוקַאב ןבָאה 'רימ

 -סלדנַאה יד ןופ לָאקָאל ןיא ,לוש רעגַארּפ רעד ןיא ,עקצַאמָאלט ףיוא עגָאגַאניס

 ןענייז ענימג רעשידיי רעד ןופ לַאקָאל ןיא ;למיה ןעיירפ ןרעטנוא ,עטלעטשעגנָא

 ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ןענייז סע עכלעוו ףיוא ,ןעגנולמַאזרַאפ ןעמוקעגרָאפ דנַאנַאכָאנ

 .שילױּפ ןיא ןוא שידיי ןיא ,ןעײטרַאּפ ענעדישרַאפ ןופ רענדער ןטָארטעגסױרַא

 ךיוא ןענייז ןטרָאד ןוא עינָאמרַאהליפ ןיא ןעגניטימ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה רעטעּפש

 רעזדנוא ןופ .ןקַאילַָאּפ ןוא ןדיי ,ןעײטרַאּפ ענעדישרַאפ ןופ רענדער ןטָארטעגסױרַא

 ,רעסָארג רבח רעכעלסעגרַאפמוא רעד ןטָארטעגסױרַא עינָאמרַאהליפ ןיא זיא טייז

 -נָאמעד ןסַאמ עסיורג .גרוברעטעּפ ןופ ןעמוקעג רעבָאטקָא ןט17 ןכָאנ זיא רעכלעוו

 -ײצילָאּפ -רעביוא םייב ןרעדָאפ זױהטָאר םוצ טייג גוצ ַא ,ןסַאג יד רעביא ןרירטס

 טעמכ ּפָא טייטש ןעמ :עטריטסערַא עשיטילָאּפ עלַא ןעיײרפַאב לָאז רע ,רעטסיימ

 סױרַא טײג רעטסיײמײצילַאּפרעבױא רעד .ץַאלּפ-רעטַאעט ןפיוא טכַאנ עצנַאג ַא

 זיא םלוע רעד .ּפָא טשינ טגָאז ןוא וצ טשינ טגָאז ,סעּפע טדער רע ,ןָאקלַאב ןפיוא

 ערענָאיצולָאװער טגניזמ ,סעדער טלַאה'מ ,רעטייו טייטש ןעמ .ןדירפוצ טשינ

 סע ןדרעװש עזיולב טימ טדיינש ןעמ ,טסיש'מ ,ןקַאזָאק --- ,גנולצולפ .רעדיל

 יד ןגעקטנַא טרירטסנַאמעד ,קַאיװַאּפ םוצ טייג גוצ רעסיורג ַא .תונברק ןלַאפ

 ןיא ךיז טסייר ,עטריטסערַא עשיטילָאּפ יד ןופ ךעלרעטצנעפ עטעװעטַארקִרַאפ
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 ,סעיסעצָארּפ עזעיגילעד עשילױטַאק ,תויול ערענָאיצולָאװער .עמרוס ןופ רעיוט
 טשינ ךעלטנגייא ןענייז ןטייחיירפ יד ,ןטָאברַאפ ןעוועג ןרָאי עגנַאל ןענייז עכלעוו
 עטּפַאכרַאפ,, יו ,ןעמונעג ןיילַא ךיז ייז טָאה'מ :ץעזעג ַא ךרוד ,ןביוא ןופ ןבעגעג
 רעכלעוו ,"רעטעברַא רעװעשרַאװ, םעד ןבעגוצסױרַא ןּפָא ןָא ןביוה רימ ."טכער
 רעװעשרַאװ ןופ ןַאגרַא רעלַאנעלמוא רעד ןעװעג רעירפ רָאי רָאּפ ַא טימ זיא
 ,טנעה יד ןופ ןסירעג ןעמ טָאה (12 רעמונ) רעמונ ןטשרע םעד .דנוב ןופ טעטימָאק
 ןַא לבור 5 וצ טלָאצעג טָאה'מ :ערעדנַא יד ןופ ענייא טפיוקעגרעביא םסָאה'מ
 רימ ןבָאה רעבמעווָאנ ןט2 ןזיב רעבָאטקָא ןט19 םנופ .ןגירק וצ יבא ,רַאילּפמעזקע
 ,(13---19) ןרעמונ 7 ןבעגעגסױרַא

 ,דנַאלסור ץנַאג ןיא יו רעגנעל ןגיוצרַאפ עשרַאװ ןיא ךיז טָאה קיירטס רעד
 עװָאכַאפ ענעגייא טלעטשעגסױרַא רענַאבנזיא יד ןכָאה ,קנעדעג ךיא ליפיוו ףיוא
 ןעוועג טשינרָאג זיא טסעפינַאמ-רעבָאטקָא ןיא :רקיע רעד ןוא -- ןעגנורעדַאפ
 זיא ןעגנורעדָאפ עלַאנָאיצַאנ עשיליוּפ יד ןופ עקיצנייא ןייק .ןליוּפ רַאפ טגָאזעגוצ
 רעד ךיז טָאה רעבמעוװָאנ ןופ געט עטשרע יד ןיא . ןרָאװעג טקידירּפַאב טשינ
 רעקרַאטש ץלַא ךיז זיא גנוגעוואב ערענַאיצולָאװער יד רעבָא ,טקידנעעג קיירטס
 רעד .דנַאטשוצ:סגירק ןרָאװעג טרעלקרעד זיא עשרַאװ ןיא .ןסקַאװעגרעדנַאנַאֿפ
 עייר ַא ןסָאשרעד טכַאנ ןייא ןיא טּפשמ ַא ןָא טָאה ןָאלַאקס רָאטַאנרעבוג-לַארעגעג
 -ןידַאב יד .ןרָאװעג לופ רעדיוו ןענייז סעמרוט יד .רעדניק טעמכ ,עקירעירעדנימ
 ןבָאה ךָאד .רעווש ךעלנייוועגרעסיוא ןּרָאװעג ןענייז טעברַא רעזדנוא ןופ ןעגנוג
 עשיטסירָארעט ןריזינַאגרָא ןעמונעג ךיז טָאה .ס.9ּ.9 יד .קרַאטש טליפעג ךיז רימ
 ,עטיירב ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןריזינַאגרָא ןביוהעגנָא טָאה "דנוב,, רעד .ןטקַא
 טשינ ךָאנ ויא ןענייארַאפ ןופ טייהיירפ יד .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ענעפָא
 ."טכער עטּפַאכרַאפ,, ַא יװ ,ןעמונעג ןיילַא יז ןבָאה רימ רעבָא :ץעזעג ןופ טרעכיזעג

 עטפַאחרעדױש טימ הלּפמ ןייז רַאפ טלָאצַאב םזירַאצ רעד טָאה דנַאלסור ןיא
 ךָאד .ןעמוקעגרָאפ טשינ ןעמָארגָאּפ ןייק ןענייז ןליוּפ ןיא .ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ
 ןעוועג עשרַאװ ןופ גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ייב זיא םָארגַאּפ ַא רַאפ דחּפ רעד
 .טסבלעז טריזינַאגרָא "דנוכ, רעד טָאה רעבמעװָאנ-רעבָאטקָא ןיא ,סיורג רעייז
 ךיוא ןבָאה ןעײטרַאּפ עשידיי ערעדנַא .עטנּפָאװַאב-טוג ןוא עסיורג ,סעּפורג-"ץוש
 ,טנפָאװַאב ךיוא ןײלַא ךיז טָאה גנורעקלעפאב עשידיי יד .ץוש-טסבלעז ַא טריזינַאגרָא
 עשרַאװ ןופ ןסָאג עשידיי יד ףיוא זיא רעכמעווָאנ ןוא רעבָאטקָא ןופ טכענ יד ןיא
 -לָאװער טימ טנפָאװַאב ןדיי ערעטלע ןוא עגנוי עּפורג ַא ןענַאטשעג ףיוה ןדעי ןיא
 סעפורג ץוש-טסבלעז יד ,םילָא רעשעלפ עסיורג טימ ,סנקעטש ענרעזייא טימ ,ןרעוו
 ןוא גנודניברַאפ ןיא ןענַאטשעג ןענייז ןעײטרַאּפ ןוא ןענָאיַאר ענעדישרַאפ ןופ
 ןַא ףיא טרָא ןייא ןופ ןטפערק ןפרַאװרעביא טיונ ןופ טונימ ןיא טנָאקעג ןבָאה
 םָארגָאּפ ןייק ןכָאװ עכעלרעפעג ענעי ןיא זיא עשרַאוו ןיא ביוא ןוא .ןרעדנַא
 ,עקרַאטש יד ךיוא ןעקנַאדרַאפ וצ ןזייוולייט סָאד רימ ןבָאה ,ןעמוקעגרָאפ טשינ
 ףיוא ארומ ַא ןפרָאװעגנָא ןבָאה עכלעוו ,סעּפורג ץוש-טסבלעז עטריזינַאגרָא טוג
 .ןרָאטַאקָאװָארּפ ןוא סענַאגילוכ יד

 (טצריקעג) .1926 ןיא ןבירשטעג .1945 ,קרָאירינ ,"ךוב-קַאוטיל .א, ןופ
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 ןַאמהעל לאומש :

 ןוד ַאזיֿפע ייווצ

 שולעּפַאק ןיא דלַאי ַא טקַאּפעג

 ןיא ,1914 רָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד == עשרַאװ ןיא טנוװָא-רעמוז ַא ןיא לָאמניי

 ַא וצ ןעגנַאגעג ךיא ןיב -- המחלמ-טלעוו רעטשרע ןופ בױהנָא ןופ טייצ רעד

 "ייגנייא רעטּפָא ןַא ןעוועג טייצ רענעי ןיא ןיב ךיא ןכלעוװ ייב ,שזַאנירעטַאק

 לעיצעּפס רימ רַאפ טרָאד טָאה'מ .תוישעמ ,ךעלדיל םיא ייב ןעמענוצפיוא ידכב ,רע

 טייצ רעד ןיא .סעקנישזָאר טימ תולח עקַאמשעג ,עסיז תבש ףיוא ןקַאב טגעלפעג
 ףיוא טניוװעג טָאה שזַאנירעטַאק רעד .סוסקול סיורג ַא ןעוועג סע זיא גירק ןופ
 .טרָא-ןטוג ןופ טייוו טשינ ,סָאג עשנעג

 ןבָאה ןרעטמַאליזַאג יד .סָאג רעלעקנוט רעד ףיוא ןעגנַאגעג ױזַא רימ ןיב'כ
 יד ןטכױלַאב ןבָאה רעבלעוועג רָאּפ יד ןופ ןרעייפ-טכיל יד רָאנ ,טנערבעג טשינ

 סָאװ ,עלעדיימ קירָאי-12 ַא ןופ גנַאזעג ַא טרעהרעד ךיא בָאה ױזַא קידנעייג .סַאז
 :דיל ַא ןעגנוזעג ןוא טנעה יד ףיוא דניק .ַא ןטלַאהעג טָאה

 ,טכַאנ רעד ףיוא קיטשרענָאד

 :טכַארטעג טשינרָאג ןופ
 ירפרעדניא קיטיירפ
 ,טכַארברַאפ ךעליירפ ץנַאג
 עלחר ןעגנַאגעג זיא
 ,ןעמעקרַאפ וצ ּפָאק םעד
 לקיציא ןעמוקעגניירַא זיא
 .ןעמענ וצ ןבעל'ס ריא ייב

 עזערַאוװ ןיא 1886 רעבָאטקָא ןט22 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמהעל לאומש
 זיא רע .1941 רעבָאטקָא ןט23 םעד עשרַאװ ָאטעג ןיא רעגנוה ןופ ןעגנַאגעגסױא ןוא
 -מַאז ןופ טיבעג ןפיוא ,ַאמכַאפ ךיוא ןוא ,טסילַאעדיא רעטסערג רעד רשפא ןעוועג
 רעסיורג ַא .רָאלקלָאּפ רעוװעשרַאוו עקַאט רקיעב ןוא -- רָאלקלָאּפ ןשידיי-שיליױּפ ןעל

 יב ןיא טקורדעגּפָא ןוא ןבילקעגפיוא זיא ןעגנולמַאז ערַאבצַאשמוא ענייז ןופ לייט

 -ָאטעג ןסָאלשעגנייא ןיוש טָאה סָאװ ,ענייז גנולמַאז עטצעל ןוא עטסערג יד -- רעכ

 ןופ ןדָאזיּפע ייוצ ָאד ןעגנערב רימ .ןרָאװעג טעוועטַארעגּפָא טשינ זיא ,רָאלקלָאפ

 ַא ףױא ןבעגעגרעביא טָאה רע סָאװ -- טעברַא-למַאז רעקידשפנ-תריסמ סנַאמהעל

 .ןייארַאפ-ןטַארעטיל רעוועשרַאוו ןיא םיא דובכל טנווָא-לבוי
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 -עג ןוא עלעדיימ םוצ ןעגנאגעגוצ ןיב ךיא ,ןטלַאהרַאפ ךימ טָאה גנַאזעג סָאד

 גנורעדנווורַאפ טימ ןָא ךימ טקוק יז "!דיל סָאד רימ גניז ,עלעדיימ,, :ריא וצ טגָאז
 -ָאנ ןייד ןביירשראפ לעוו'כ ,גָאז., :ןָא ךיז ךיא ףור ..."!סעּפע סָאװ,, :רעטכעלעג ןוא
 ריא טלַאהרַאפ דלַאב .רעיוט םוצ וצ ןעייג רימ ןוא *!טמוק , :רימ יז טרעפטנע ."ןעמ
 רעד ןיא יז טיירש ,סע קידנעיצ ןוא לדיילק םעד ייּב יז טּפָאכ ,עלעדיימ טייווצ ַא

 "וטשינ גָאז ,טשינ נָאז ףעמָאנ ןייד טשינ גָאז,, :ליטש

 לָאז ךיא וא ,ןעגניז וצ ןביוהעגנָא רימ יז טָאה ,רעיוט ןיא ןיירא ןענייז רימ זַא
 טעמכ ןעגנָאהעג וצרעד ךָאנ זיא סָאװ ,עלעּפמעל-רעיוט ןופ ןייש םייב רעכָא ,ןּביירש
 ;ןפורעגנָא ךיז יז טָאה .ןבײרשרַאפ וצ סעּפע ךעלגעמ ןעוועג טשינ זיא ,טיפוס ןפיוא

 ןענייז זדנוא טימ ןוא .רעדינ רעד ןיא בוטש א ןיא ןיירַא ןענייז רימ ןוא ?!טמוק,
 -עגקעװַא ךיז בָאה ךיא .ךעלדיימ ןוא ךעלגניי ,רעדניק עכעלטע ןֿפָאלעגכָאנ דלַאב

 .ןעגנוזעגרַאפ רימ טָאה יז סָאװ ,דיל סָאד ןביירש וצ ןביוהעגנָא ןוא שיט םייב טצעז

 "עג ןעלחר טָאה רוחב רעד .ףוס ןשיגארט רעייז ַא טימ דיל-עביל ַא ןעוועג זיא סָאד

 ?גָארטסָא , ןיא ןירַא רע זיא רעהכָאנ ןוא ןסָאש

 טשינ זיא סָאד -- עדמערפידליוו ַא ןעוועג זיא סָאװ ,בוטש ןופ עטסָאבעלַאב יד
 "עג ,הלכ-ןתח :רעטרעװ עכלעזַא טרעהרעד טָאה -- עלעדיימ ןופ םייה יד ןעוועג

 "!בוטש ןיימ ןופ סױרַא !טױרַא :ןעיירש ןביוהעגנָא יז טָאה ,גָארטסָא ,ןסָאש

 לברֵא םייב ןעמונעגנָא ךימ טָאה עלעדיימ סָאד ןוא ,סױרַא דלַאב ןענייז רימ

 "!רעדיל ךָאנ בָאה'כ ,ןביוא ףיורַא טמוק, :ןוטעג גָאז .ַא ןוא

 רעגנַאל רעד ,לזייה קיקָאטשניײא ןרעצליה ַא ןעוועג זיא סָאד ,עדייב רימ ןעייג !
 טניימעג ךיא בָאה םיא ףיוא קידנעייג ןוא ןטלַאהעג םיוק ךיז טָאה רעטייל-ןגיטש
 .סופ םענעכָארבעצ ַא רעדָא טייז רענעכַארבעצ ַא טימ ּפָארַא ךיא לַאפ טָא-טָא זַא
 ךיז ןבָאה זדנוא טימ לייוו ,טגיוועג רעמ לָאמַא-סָאװ ךיז טָאה ןגיטש קָאטש רעד
 ןוא ןדיי ,רעבייוו ,םירוחב ,ךעלדיימ ןופ טייק עטכידעגיץנַאג ַא טּפעלשעגטימ ךיוא

 ;ךיז ןשיוצ טדערעג ייז ןבָאה יײרעכַאמ-קזוח ןוא רעטכעלעג ךיוה א טימ .רעדניק
 זיא םלוע רעד ."ךעלדיל ןביירשרַאפ ןעמוקעג זיא רענעגושמ ַא ,רַאנ ַא סעּפע;,

 טימ ךימ טָאה'מ ןוא לסיב ַא ןכַאמ וצ ךעליירפ ךיז :רעדנווו ףיוא ןפָאלעג טושּפ
 םייב ןטלַאהעג ךימ טָאה עלעדיימ סָאד .ריט ַא וצ ףױרַא טּפוטשעגפױרַא גנַארדעג

 ענעשַאװעג לסיב ַא ןעגנַאהעג זיא סע ווו ,בוטש ַא ןיא טּפעלשעגנײרַא ןוא לברַא
 טשינ זיא לקנעכ ןייק .טנַאװ רעד ףיוא טנערבעג ךיז טָאה עלענַאג ַא ןוא ,שעוו

 טלעטשעגפיוא-ןיילק ַא ףיוא רעסַאװ-ףַאשעמָאּפ ַא רָאנ ןענַאטשעג זיא סע .ןעוועג

 טצעזעגקעװַא ךיז בָאה ךיא ןוא ,ףַאשעמָאּפ םעד ןעמונעגּפָארַא טָאה ןעמ ,.לטסעק
 טלעטשעגקעװַא ןעמ טָאה טנַאװ רעד ןופ עלעּפמעל סָאד ןוא ,לשיט ןיילק ַא ןבעל

 ,שיט ןפיוא .רימ וצ

 רענייא ,ףיוח ןיא םינכש וצ ןבעגעגרעביא לענש"-ץילב ןעמ טָאה טייצ רעד ןיא
 לָאמַא-סָאװ רעבירעד זיא בוטש ןיא .עטכישעג רעשימָאק רעד ןגעוו ,ןטייווצ םעד
 -ןייב םעד ףיוא יוװ ,ןקוק ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,עקירעגיינ ןופ רעגנע ץלַא ןרָאװעג
 .ךעלדיל טביירשרַאפ סָאװ ,שטנעמ םענעגושמ-שירַאנ םעד ףיוא ,רעדנווו

 בָאה ךיא ןוא ןרעדנַא ןכָאנ לדיל ןייא ןעגנוזעג רעטיײװ-ץלַא טָאה עלעדיימ סָאד
 -עג ךימ טָאה ןעמ ,רימ טימ ןעוועג חמשמ םלוצ רעד ךיז טָאה םעד תעב .ןבירשעג
 ףיױרַא פוטש ַא ןוטעג לָאמ סעדעי ןטייווצ םעד טָאה רענייא .ןטייז עלַא ןופ זסיוטש
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 יז :עילעּפַאק רעד וצ ןפלָאהעגוצ ךיוא ייברעד טָאה עלעדיימ סָאד ןוא ,רימ ףיוא
 בָאה לוממילש םוצ .ןיירַא שולעּפַאק ןיא טנַאה רעד טימ ןּפַאלק ןעמונעג רימ טָאה

 -וצ יז טָאה ןּפַאלק ןתעב ןוא ןָאלעמ ַא ,טוה ןטרַאה ַא ןגָארטעג דָארג טלָאמעד ךיא

 :לדיל סָאד ןעגנוזעג

 שולעּפַאק ןיא דלָאי רעד זיא ווו

 ?סעװַארטָאּפ ענייז טימ
 ,שולעּפַאק ןיא ןיירַא םיא טקַאה'מ
 ,תבש ףיוא םייהַא םיא טקיש'מ
 שולעּפַאק ןיא דלָאי רעד זיא סָאד

 ,ןציוו .ענייז טימ
 -.עולעּפַאק ןיא ןיירַא םיא טקַאה'מ

 .,ןציווש וצ ןָא .רע טבייה -

 "רעד .,ןילַא גנַארדעג ןזיולב ןופ ןיוש ,רעייז טלָאמעד ךיא בָאה טציוושעג ןוא

 םעד טעמכ ןגָארטעג ךיז ףיוא בָאה ךיא .טקיטשעג ןוא טקירדעג ךימ ןעמ טָאה וצ
 ,ןבָאה האנה לסיב ַא טלָאװעג טָאה רעדעי .ןגעלעג רימ ףיוא ןענייז שלַא ,םלוע ןצנַאג

 .רימ רעביא ןכַאמ וצ קיטסול ךיז ,ןבעג סיוטש ַא רימ

 ןעמעטעוצּפָא לסיב ַא ידכ ,ןלעטשפיוא טנעקעג ךיז תורצ טימ םיוק בָאה ךיא
 -עגכָאנ ערטסַאילַאּכ עצנַאג יד רימ זיא ,לביטש'םעדיוב ןופ סױרַא ןיב ךיא ןעוו
 ןוא יירעפייפעג ַא ,ײרעכַאלעג ַא טימ ,"עב  ַא טימ טיילגאב ךימ טָאה ןעמ .ןעגנַאג
 טָאה ןעגנַאלק ןופ שימעג ןצנַאג םעניא ןוא ."שולעּפַאק ןיא דלָאי , ןופ גנַאזעג ןטימ

 -ךיל ךס ַא ךָאנ בָאה ךיא ,לָאמַאכָאנ טמוק,, :עלעדיימ ןופ לוק סָאד טרעהעגסױרַא ךיז

 ןסיר טשינ רימ ןעק ךיא לייוו ,סעדַאלָאקעשט לקעּפ ַא טימ טגנערב רָאנ ,ךעל

 | | "!םנחב זדלַאה םעד

 סָאװ ןעמוקעג עקַאט ןוא טזָאלעגכרודַא טינ טרָא סָאד ןיוש ךיא בָאה ,ױעטעּפש

 טרָאד בָאה ךיא ןוא ,רעטומ ריא וצ ,ןיירַא בוטש ריא ןיא ןיוש עלעדיימ םוצ רעטפָא
 עקַאט ןבָאה סעדַאלָאקעשט ןוא .קעװַא טייצ .עגנַאל א ןביושעג ןוא ןבירשעג
 | .ןייז טזומעג קידנעטש

 -ַאב בָאה ךיא וװ ,ןעגנוניווװו ךס ַא ךָאנרעד ןבעגעג רימ טָאה זיוה עבלעז סָאד
 ,טעברַא ןיימ רַאפ ףָאטש ןעמוק

 | .ב
 רעיירפ ַא ןּפַאכ טלַאװעג

 -עג טָאה ,רעייגנייא רעטּפָא ןַא ןעוועג ןיב ךיא וװ ,ןעגנוניווװ יד ןופ ענייא ןיא
 ָאד רָאנ ,וווץעגרע סַאג ןיא טריפעג יז טָאה "רחסמ,, ריא ,לדײמנסַאג ַא טניווו
 ,טרָא-ורּפָא ריא ןעוועג זיא

 ייב בָאה ןוא בוטש ןיא ןיײלַא לדײמנסַאג ןטימ ןבילבעג ןיב ךיא ןעוו ,לָאמנייא

 ןופ לדיל ַא ןעועג זיא סע עכלעוו ןשיווצ ,רעדיל ענעדישרַאפ ןעמונעגפיוא ריא
 ןררעפ יד .דנַאלסור ןשירַאצ ןיא געט-סטייהיירפ יד תעב ןעגנוזעג ,ןעיורפנסַאג
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 ןעשַאּפ סָאװ ,ןּפמול ,ןענָאיּפש ,רעגיוז-טולב סלַא ןסנָאפלַא יד רָאפ טרָאד ןלעטש

 ,לדײמנסַאג ןכעלקילגמוא םעד ןופ ןובשח ןפיוא רעכייב עבָארג יד ךיז

 ;ךיז טגניז בייהנָא רעד

 ,ןענָאיּפש ןענייז ייז ,ןּפמול יד ,יוא

 ,ייז ןענייז סרָאטַאקָאװָארּפ
 "טעווָאמ,, ןרעה ןוא סעשזריב ףיוא ןעייג ייז
 ,יײצילָאּפ ןלייצרעד ןעייג ןוא

 ,םינָארַאנ ןענייז רימ ,סעקטוטיטסָארּפ רימ רעבָא
 ,טכַאנייב ןוא גָאטײב ךיז ןעשטומ רימ
 ,רעכייב עבָארג יד ךיז ןשַאּפ יז ,ןּפמול יד רעבָא
 | ,ךייר ייז ןרעוו ךעלעקטוטיטסָארפ זדנוא ןופ

 ,טיױרטרַאפ רימ רַאפ לדיימ טָאד ךיז טָאה ,תודיחיב ריא טימ ױזַא קידנציז
 -ַאּפ ןיא רָאי בלָאה ַא א ןיוש טציז רע ןוא בנג ַא רע זיא ,"ןתח , ַא טָאה יז ?זיא סָאװ
 טבילעג עדייב ךיז יז ןבָאה ,יירפ רעד ףיוא ןעוועג זיא רע ןעוו .הבנג ַא רַאפ קַאיװ
 -רַאֿפ ןעוועג זיא רע ?"רחסמ , ןייז טריפעג רעדנוזַאב רעדעי ךיז טָאה וצרעד ןוא
 טָאה טיונ ַא ןיא רָאנ ,רעּפרעק ריא טימ טלדנַאהעג טָאה יז ןוא הבנג ןייז ייב ןעמונ
 ןוא טייצ ַאזַא ןוש "ןתח, רעד טציז טצעי ,ןפלָאהעגסױרַא ןטייווצ םעד רענייא
 ףעבירעד ןעק יז .םורַא רָאי ַא ןיא יירפ רעד ףיוא ןעמוקסורַא טשרע טעװ רע
 יז סָאװ ,םעד בילוצ ןיירַא סאג ןיא ןייג טשינ ןעק יז ,ןריפ טשינ ןטפעשעג עריא
 סָאד יא לָאז ךיא זַא ,ךימ יז טעב ,ןליהוצמורַא ךיז ךוט א ,עלײשטַאפ ןייק טשינ טָאה

 ,ףיורעד טלעג ןגרָאבסיױא רעדָא ןפַאש

 -רַאפ יז טָאה ,ןעמוקנגעקטנא טשינ ךיא לע עטיב ריא זַא ,ןעזעג טָאה יז יו
 יָאק קיצפופ ןבעגעג ריא בָאה ךיא ,לבור ַא ןגרָאב שטָאכ ויא לָאז ךיא זַא ,טגנַאל
 ,בוטש ןופ סױרַא ןענייז רימ ןוא טעקיפ

 ךיא רָאנ ,שרעדנַא טשינ ,רימ וצ ןענכדש ןביוהעגנָא ךיז יז טָאה געוו ןפיוא
 -רַאפ ןױש יז ןענעז, :גערפ ַא ןוטעג ךימ יז טָאה ףוס םוצ .ןתח ריא ןרעוו לָאז

 "?טָארייה

 | 1 .טרעפטנעעג ךיא בָאה -- ?ָאי,, ---

 רימ ןוא ."ןדער וצ סָאװ ָאטשינ זיא -- טגָאזעג יז טָאה -- ױזַא ביוא,, ---
 ,טדיישעצ ךיז ןבָאה

 1936 ,עשרַאוו ,ךובלמַאז -- ןַאמהעל לאומש :ךוב ןופ |
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 ,1933 ןוא 1927 ןשיװצ ןענייז ןרָאי י
 ןסַאלק עלַא ןופ ןדיי עשיליוּפ יד טּפַאכעגמורַא טָאה גנולפייווצרַאפ עפיט ַא ר

 ןענייז ןלױּפ ןיא ןדיי עלַא .סָאמ רענעדישרַאפ ַא רעייז ןיא שטָאכ ,םַאנסיוא ןָא
 ןָא טכַאמ גנולפייווצרַאפ עקיזָאד יד טָא .הרוחש הרמ רעצרַאװש ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא

 -ָאמנייא רעדנַא ןַא ןופ רעדָא םָארגָאּפ ַא ןופ רעכעלקערש רשפא זיא סָאװ ,ןברוח ַא
 ,קילגמוא ןסיורג ןקיל

 ןוא גנולפייווצרַאפ עקיזָאד יד ןבירשַאב ךיא בָאה רָאי רָאּפ ַא טימ קירוצ ןיוש
 ,ךורברעביא ןַא ןעמוק זומ סע ןוא ןייג טשינ ױזַא סע ןעק רעטייוו זַא ,טניימעג בָאה
 -רַאפ גנולפייווצרַאפ יד זַא ,ןזיוועג רימ ןבָאה ןליוּפ ןיא ןכוזַאב עטצעל עניימ רעבָא

 ןיא ןייא טלקיוו ,תומשנ רעמ ןוא רעמ ץלַא טמסרַאפ ,רעפיט ןוא רעטיירב ךָאנ טּפַאכ
 טםעד סיוא טלצרָאװ ןוא סיוא טסייר ,ןסַאמ ערעטיירב ץלַא הרוחש הרמ ןוא רעיורט

 טּפַאכ רעדיױש ַא שממ ,ןויירק שרעטיירב ץלַא ייב טפנוקוצ ערעסעב ַא ןיא ןביולג
 ןשטנעמ ןענָאילימ יוװ ,ןעז טייב ,דנַאטשוצ ןוָאלסגנונּפָאה ןקיזָאד םעד ןקוקוצ םייב ןָא

 רערעסעב ַא רַאפ טעמכ ףמַאק ןָא ,געט ערעטעב ןיא ןביולג ןָא ,ןעגנונעּפָאה ןָא ןבעל
 ,טפנוקוצ

 סָאװ ,טנטשרע ,זיא גנולפייווצרַאפ רעקיזָאד רעד ןופ עשיטסירעטקַארַאכ סָאד
 םעד רעבירַא ךס ַא טגייטש יז סָאװ ,סנטייווצ ,קלָאפ ןצנַאג ַא ןופ שואי א זיא יז

 ,עינרעבוג רעוועיק ,שטשידָארָאה ןיא ןרָאװעג ןריױבעג זיא יקסניצשעל בקעי
 רעצ ןופ געווסיוא ןַא ,עיזיוו ןוא ץרַאה טימ ,טכוזעג גנַאל ןבעל ןייז .1876 רָאי ןיא
 ףיולרַאפ ןיא -- וויטקַא ןעוועג .עּפָארייא-חרזמ ןיא ןדיי ןענָאילימ יד רַאפ שואי ןוא
 ןיא -- םייה רעמורפ רעד ןופ קעווַא זיא רע ןעוװ ,1896 טניז ,רעקילדנעצרָאי ןופ
 -טנירג ןפ ףליה רעד טימ ,טרידוטש רעבָא רקיע רעד ,ןעייטרַאּפ עשידיי עכעלטע
 -סקלָאפ עשידיי יד ןעגנושרָאפ עשיטסיטַאטס -- ןדיי יב עטסכעלטנירג רשפא ,עכעל
 ןפיױא ןעייסע לָאצמוא ןַא ןופ רבחמ .רעדנעל ערעדנַא ןוא ןליוּפ ,דנַאלםור ןיא טיונ
 ןיא -- טיבעג ןבלעז ןפױא רעכיב רעקילדנעצ ןוא עימָאנַאקע רעשידיי ןופ טיבעג
 ןעו -- 1901 טניז .תונושל ערערעמ ןיא טצעזעגרעביא ,שיסור ,שיערבעה ,שידיי
 ןופ :טניווועג ןוא טליױועג טרָאד לָאמליפ -- עשרַאװ ןיא ןעוועג לָאמ עטשרע סָאד
 תנידמ ןיא 1959 טניז ןוא קרָאי וינ ןיא 1938 טניז .קידנעטזע -- 1938 זיב 4
 ךוב םיקסניצשעל בקעי ןופ ,עשרָאװ ןעוו ךעלסילשסיוא ,טנעמגַארפ ַא .לארשי
 .עיגַאלָאטנַא רעקיזָאד רעד וצ ףרצמ רימ ןענייז ,"טנורגּפָא ןופ דנַאר ןפיוא ,
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 טימ ,סָאמ ַאזַא ָאטשינ זיא סע .סױרַא טפור יז סָאװ ,ןברוח ןשימָאנָאקע ןשיטקַאפ

 -רַאפ רעד ןוא ןברוח ןשימָאנָאקע ןשיווצ שינעטלעהרַאפ יד ןטסעמ ןָאק ןעמ רעכלעוו
 עשיליוּפ טימ ןסעומש עליפ עניימ ןיא רעבָא ,ןפורעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,גנולפייווצ

 -ער ַא סָאמ רעסיורג ַא ןיא זיא גנולפייווצרַאפ יד זַא ,ןעוועג הדומ רימ ייֵז ןבָאה ןדיי
 ךיז טשטילג ןדָאב רעד זַא ,ןליפ ןופ ,גָאט ןקידנגרָאמ ןרַאפ קערש רעד ןופ טַאטלוז

 טגנידַאבמוא ןזומ עכלעוו געט ערעגרע רַאפ ארומ ַא ןופ ,סיפ יד רעטנוא ןופ סױרַא
 .ןרעו רעסעב לָאמַא ןָאק סע זַא ,ןביולג םעד ןרילרַאפ ןופ ,ןעמוק

 ןרעוש ַא ןופ טַאטלװער ַא סיוועג זיא דנַאטשוצ-המשנ רעקנַארק רעקיזָאד רעד

 רעפרַאש סרעדנוזַאב ַא ןיא ,רעביא ןבעל ןדיי עשיעּפָארײא עלַא ןכלעוו ,סיזירק
 טכַאװש ןוא טומ םעד קעװַא טמענ דנַאטשוצ-המשנ רעד טָא ,ןדיי עשיליוּפ יד םרָאפ

 ןדיי יד ןופ ףמַאק ןשימָאנָאקע םעד ּפָא
 יד סיוועג זיא קנערק רעקיזָאד רעד ןופ ןמיס רעכעלרעסיוא רעטסרָאלק רעד

 -רָאפ עריא טיול רעכעלקערש ןוא רעשיגַארט ךס ַא זיא עכלעוו ,הפגמ-דרָאמטסבלעז
 ןיא םורָאװ .סיורג ריא טימ יװ ,טּפַאכרַאפ יז ןזיירק !ערעסָאװ ,םעד טיול ןוא ןעמ
 -רַאװ ןיא יו רעכעה לָאמ יירד ןדיי ייב רעדרעמטסבלעז טנעצָארּפ רעד זיא ןילרעב
 -ָאסבַא ןָאק ןעמ רעבָא .רעכעה לָאמ ןבלַאה ַא טימ ייווצ רע זיא ןיוו ןיא ןוא ,עש

 .ךיז ןשיווצ ןדרָאמטסבלעז עקיזָאד יד ןכיילגרַאפ טשינ טול

 רעד .לַאעדיא ןַא שממ דיי רעשיליוּפ רעד ךָאד זיא טכיזניה רעד ןיא דָארג ןוא

 טמוק רע .יודיוו ּפָא רעירפ ךָאד טגָאז ,קָאטש ןטפניפ ןופ ךיז טפרַאװ סָאװ ,רחוס
 -מורפ וו :רעטסקעז רעד רעדָא רעטפניפ רעד ןעוועג זיא רע ווו ,עילימַאפ ַא ןופ
 ,קלָאפ ןשידיי םוצ ,לביטש סניבר םוצ ,שרדמה תיב םוצ טייקנדנובעגוצ ,ןביולג ,טייק

 ,ןײלַא רע .ןכַאז עכעלריטַאנ ןעוועג ןענייז םורַא ןשידיי ןצנַאג םוצ ,החּפשמ רעד וצ

 רעדָא שודמה תיב ןיא טכַארברַאפ ןרָאי עגנוי ענייז טָאה ,רעדרעמטסבלעז רעד

 -גיק עטּפָאכ ַא טָאה סָאװ ,שטנעמ-עילימַאפ רעטוג ַא ךיוא ךָאנ טפָא זיא ןוא ,הבישי
 סעדעי ןוא ,ליח תשא עקיצנייא ןייז תמאב עקַאט זיא בייוו סָאד .בוטש ןיא רעד

 ויא רע .םיא רַאפ ךיז ןייז בירקמ ןזיב ןצרַאה ןיא ןקַאבעגנייא םיא ייב זיא דניק

 ץנַאג טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא זיא רע ,ללכה .קלָאפ ןייז ןופ ןוא הליזוק רעד ןופ דילג ַא

 ןוא ןליפעג עלַאנָאיצַאנ רעדָא עזעיגילער עקרַאטש ץנַאג ןוא טייקנדנוכעגוצ גונעג
 דרָאמטסבלעז ןטימ טרילרַאפ רע זַא ,טוג רעייז טסייוו שטנעמ ַאזַא .ןעגנוגייצרעביא
 ןוא ,טייקיגיילק ןייק טשיג רָאג םיא רַאפ זיא אּבה םלוע ןרילרַאפ ןוא ,אבה םלוע

 .ףיורעד רע טייג ךָאד

 ןופ טרעדנוזעגּפָא ןוא טלײטעגּפָא טולָאסּבָא שיטילָאּפ ןענייז ןדיי עשיליוּפ יד
 טשינ ןוא ןעײטרַאּפ עמַאזניימעג ןייק טשינ ןוא =- טלעוו רעשיליוּפ רעקימודַא רעד

 ןקירב ןייק רעבירַא טשינ ָאד ןפרַאװ רעוט עשיטילָאּפ ענלעצנייא עקידתופתוש ןייק

 לָאז דיי ַא זַא ,דנַאלסור ןקילָאמַא ןיא יװ ,ןלַאפ עכלעזַא .ןדיי-טשינ ןוא ןדיי ןשיווצ

 -קַא רענעּפָא ןַא ןוא ײטרַאּפ רעשהנולמ-ןיימעגלא ןַא ןופ רעריפ ַא ןייז טייצ ןייא ןיא
 דיי רעשיסור רעד יוװ רעוט רעּכעלטּפַאשלעזעג ןוא רעשיטילָאּפ רעשידיי רעוויט

 טָאה ןעמ ווו ,גנוגעוַאב רעשיטסילאיצַאס רעד ןיא יוװ רעדָא (ערעדנַא ןוא רעוואניוו

 יד ייב יא ,עיטַארקַאמעד-לאיצָאס רעשיסור רעד ןיא יא ,"דנוב,, ןיא יא טעברַאעג
 ,(ןרענָאיצולָאװער-ןטסילאיצָאס ײטרַאּפ עשיסור יד) ,ר ,ס0 יד ייב יא ,סעצווָאמייס
 .ךעלגעמ טשינ טושּפ ןלוּפ ןיא ןענייז ןלַאפ עכלעזַא
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 ךיז טלגנַאר סָאװ ,עסַאמ עשידיי ענעזָאלרַאפ ,עמַאזנייא ןַא זיא טַאטלוזער רעד |
 -ייוו רָאג ךיוא ןוא עוויטקַא ךס ַא ָאד ןענייז סע ווז ,הביבס ַא ןיא ץנעטסיזקע ריא רַאפ
 עקיזָאד יד סָאװ ,טשינ שודיח ןייק זיא סע ןוא .טניירפ עטוג עוויטקא טשינ וליפא קינ
 -טּפיוה יד ןענייז סיוועג ,סיוועג .ךיז ייב ןלַאפעג ןוא טלפייווצרַאפ ױזַא זיא עסַאמ

 ,הדירי יד ,ןטָארקנַאב יד ,סיזירק רעשימָאנָאקע רעד ןדרָאמסבלעז יד ןופ ןכַאזרוא
 -ַאנָאקע יד ,טײקיזָאלסטעברַא יד ,ןשטנעמ עכעלגעמרַאפ ךס ַא ןופ גנומירָארַאפ יד

 -יא ןטכַארטרַאפ ךָאד ךיז זומ ןעמ רעבָא ,רעטייוו ױזַא ןוא טײקיזָאלסגנונּפָאה עשימ
 ,יד ןשיװצ רעקרַאטש ךס ַא טעוועשוב הפגמ-דרָאמטסבלעז יד סָאװ ,טקַאפ םעד רעב
 ןוא ןרָאי תולד ןיא ןבעל סָאװ ,יד ןשיווצ יוװ ,תולד ןדנעמוק ןרַאפ ארומ ןבָאה סָאװ

 יו ,ןרילרַאפ וצ ארומ ןבָאה סָאװ ,יד ןשיוצ רעמ ךס ַא רָאפ טמוק יז ,תורוד
 ,ןרילרַאפ וצ סָאװ טשינ ןבָאה סָאװ ,יד ןשיווצ

 "יוש ַאזַא טלָאמ ןליוּפ ןיא ןדרָאמטסבלעז עשידיי יד ןופ קינָארכ עכעלגעט יד
 לָאמ ןייא יאדכ זיא סע זַא ,ןסַאמ עשידיי יד ןופ דנַאטשוצ-המשנ םענופ דליב-רעד
 ןיא ןלעװ רעדניק-סדניק ןוא רעדניק ערעזדנוא .ןקיבייארַאפ ייז ןוא ןעמענפיונוצ ייז
 ַא ןופ לוק-תב ַא ןרעהרעד ,לגיּפש-טייצ א ןעניפעג ןציטָאנ-סגנוטייצ עקיזָאד יד
 ,טייצ-ךורברעביא ןַא ןופ ,רערעווש ַא טייצ

 ;ןציטָאנ עקיזָאד יד ןדער ןזָאל רימָאל

 "םרוד לענש-ץילב טנגעג רעװָאנַארומ רעד ןיא זיא ,טכַאנרַאפ סקעז ,ןטכענ;

 ,ןדיי ןטלַא ןַא ןופ דרַאמטסבלעז ןכעלרעדיוש א ןגעוו העידי ַא ןגיולפג
 ףיז טָאה ,קילגמוא ןופ טרא םוצ ןעמוקעגוצ זיא רעטעברַאטימ רעזדנוא ןעוו

 ןעוועג זיא 28 עקסווָאנַארומ ףיוא ףיוה ןסיורג ןיא ןעמוקוצניײרַא .ךשוח ןָאטעג ןטרָאד
 | ,ןײרַא ףיוה ןיא טמָאוטשעג טָאה םלוע רעקיזיר ַא ,רעווש

 ןעָארג-זיירג ןטלא ןַא ןופ רעּפרעק רעטיוט רעד ןגעלעג זיא לקניוו ַא ןיא טרָאד
 ןטקַאהרַאֿפ םעד ךרוד ,סקַאװ יװ לענג םינּפ סָאד .דרָאב רעסייוו רעגנַאל ַא טימ ןדיי
 יורפ עדנַאלב א ןסעזעג זיא לקניוו ןטייווצ ַא ןיא .עניּפ עסייוו ַא טצעזעג טָאה ליומ

 סָאד -- טנַאװ רעד ןָא ּפָאק טקַאהעג ךיז ןוא ןעיושעג ךעלקערש ,רעטלע ןלעטימ ןיא
 .'רעדרעמטסבלעז ןופ יורפ יד זיא

 ןעמ ,טנייוו ןעמ :סענעצס עכעלביירשאבמוא רָאפ ןעמוק םלוע ןטלמַאזרַאפ ןשיווצ

 ןַא ןופ ךיז טרעהרעד טונימ עדעי .תושלח ןלַאפ ןעיורפ עקינייא ;טנעה יד טכערב

 "רעמטסבלעז ןופ רעדניק יד ןענייז סָאד --- יירשעג ךעלרעמָאי יינ ַא לקניוו רעדנַא

 ףיוא טָאה רעטָאפ רעייז ווו ,טרָא םוצ ףיונוצ זייווכעלסיב ךיז ןעמוק עכלעוו ,רעד
 ,ןבעל ןטימ תונובשח ענייז עלַא טקידנערַאפ ןפוא ןכעלקערש ַאזַא

 עכעלטע טימ .רעטָאל ןועמש רעקירעי-53 רעד ןעוועג זיא רעדרעמטסכלעז רעד
 .רעדעל ןופ םירחוס עטסכייר ןוא עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא קירוצ רָאי
 ןרָאיא עטצעל יד ,20 סַאג רענַאקשיצנַארפ ףיוא טפעשעג סיורג ןַא טַאהעג טָאה רע
 -מיא ןעוועג טשינ זיא רע ,ּפָארַא רעטוּפ רעד טימ ןייג ןביוהעגנָא רעבָא םיא סע טָאה
 טשינ טריניױר ןרעטָאל ןבָאה ןטפעשעג עטכעלש יד .תובוח ענייז ןלָאצ וצ דנַאטש

 יד ףיוא ןרָאװעג קנַארק טסנרע זיא וע -- שיזיפ ךיוא רָאנ ,לעירעטַאמ רָאנ
 ,ןוורענ

 .ןעגנַאגעגכָאנ רדסכ םיא זיא יורפ יד .ירפ ץנאג בוטש ןופ סױרַא רע זיא ןטכענ
 -יוה ענעדישרַאפ ןיא ןעגנַאגעגנײרַא רע זיא טרָאד ,סעקוװעלַאנ ףיוא קעװַא זיא רע
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 עג ךיז טָאה סָאד .רעזייה יד ןופ ךיוה יד ןטסָאמעג ןגיוא יד טימ טָאה רע ווװ ,ןפ

 ךיז טָאה טרָאד .עקסווָאנַארומ ףיוא קעװַא רע זיא סעקװעלַאנ ןופ .גנַאל ןהעש ןגיוצ

 ,ןירַא ןטייווצ ןיא ,סױרַא ףיוה ןייא ןופ --- עקיבלעז סָאד טרזחעגרעביא

 סָאד .לָאמ עכעלטע גָאט ןופ ףיולרַאפ ןיא ןעוועג רע זיא 238 רעמונ ףיוה ןיא

 ףיוא ןייג טזָאלעג ךיז טָאה ןוא ףיוה ןיא ןפָאלעגנײרַא לענש רע זיא לָאמ עטצעל

 ּפערט יד ףיוא ףױרַא םיא ךָאנ זיא יורפ יד .רעיוט ןבענ ןינב ןטשרע ןופ ּפערט יד

 "?ןָאט וטסליו סָאװ ?וטסייג ןיהווו ,ןועמש,, :ןעירשעגכָאנ טלפייווצרַאפ טָאה ןוא

 ,לענש רעטייוו ןפָאלעג ןוא טרעפטנעעג טשינ רעבָא טָאה רע

 יז ,ןַאמ ריא טכוזעג ןוא טלעטשעגּפָא רעטָאל יורפ ךיז טָאה קָאטש ןטרעפ ןפיוא

 ןעוועג ןיוש זיא סָאד לייוו ,גנוניווװ ַא ןיא ץעגרע ןיירַא זיא רע זַא ,טניימעג טָאה

 טימ רעכעה קָאטש ןבלַאה ַא ךָאנ ףױרַא רעבָא זיא ןַאמ רעד ,קָאטש רעטצעל רעד

 -עגסױרַא רעטצנעפ ןכרוד ךיז רע טָאה ןטרָאד .םעדיוב םוצ ןריפ סָאװ ,ּפעױט יד

 ןעילפ ןעזעג קָאטש ןטרעפ ןפיוא רעטצנעפ ןכרוד טָאה יורפ יד ,ףיוה ןפיוא ןפ רָאװ

 ןטימ טשימעגפיונוצ ךיז טָאה ייושעג ריא .רעטנורַא ןַאמ ריא ןופ רעּפרעק םעד

 | ."קורב םענרענייטש ןפיוא רעּפרעק ןופ ּפַאלק

 (1931 ,24 ינוי ,עשרַאוו ,146 .1 ,"גנוטייצסקלָאפ עיינ;,)

 טײרּפשרַאפ לענש-ץילב ןטכענ ךיז טָאה ןזיירק עשירחוס רעװעשרַאװ יד ןיא,
 ןעגנַאנַאב זיא רעסעל םייח רחוס ןוא טנַאקירבַאפ רעטנַאקַאב רעד זַא ,העידי יד

 ,דרָאמטסבלעז

 ,ענייש ַא ןעמונרַאפ טָאה רע וו ,2 ענשטינַארג ףיוא טניווועג טָאה רעסעלי
 ּפערט יד ףיוא זַא ,טריּפשרעד םינכש יד ןבָאה ןָא קיטנָאמ ןופ .הריד עקידתובחר
 טציא ןלייוו דניק ןטימ יורפ סרעסעל יװ יֹױזַא .זַאג ןופ חיר רעקרַאטש ַא ךיז טליפ

 ָאטשינ רענייק זיא גנוניווװ רעד ןיא זַא ,רעכיז ןעוועג םינכש יד ןענייז ,עינעמור ןיא
 "זַאג ןיא ןדלָאמעג טָאה ןעמ .גנוטכירנייאיזַאג יד ןרָאװעג עילַאק טרָאד זיא סע ןוא
 סרעסעל ןופ ריט יד ןטירעגפיוא טָאה ןעמ ןוא יײצילָאּפ ןפורעג טָאה ןעמ ,טלַאטשנַא
 על :דליב ךעלרעדיוש ַא טקעלּפטנַא ךיז טָאה םינּכש יד ןופ ןגיוא יד רַאפ .,גנוניווװ
 ןעװעג םיא זיא עלעקשיקיזַאג סָאד ןבעל ןופ םינמיס םוש ןָא ןגעלעג זיא רעס
 -לעוו ןיא ,ליומ ןופ ןשטילגסױרַא טשינ ךיז לָאז סע ידכ ,זדלַאה םורָא טלקיװעגמורַא
 ,טיירדעגפיוא ןצנאגניא ןעוועג זיא ןַארקיזַאג רעד .קע ןייא ןטלַאהעג טָאה רע ןעכ
 ,טיוט געט יירד ןיוש זיא רעטעל זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה רָאטקָאד רעד

 סלָא טנַאקַאב ןעוועג זיא ןוא רָאי 232 ןעוועג טלַא לכה ךסב זיא רעסעל םייח

 רעבָא טָאה סיזירק רערעװש רעד .רחוס ןוא טנַאקירבַאפ רעקיעפ ןוא רעכעלרע
 ,רעבָא טָאה רע .טָארקנַאב ןופ רַאפעג ןיא ןעוועג זיא רע ןוא ,ןפָארטעג קרַאטש םיא
 ."ןבעל סָאד ןעמונעג ךיז ןוא קילגמוא םעד ףיוא ןטרַאװ טלָאװעג טשינ ,סיוא טזייוו

 (1 ,13 ילוי ,188 1 ,"טנייה,)

 ,גרַאװנזײא ןופ קירבַאּפ סמיובלעדע לאינד ךיז טניפעג 40 עיּפילָאװָאנ ףיוא,
 -וצ ,רעטעברַא 12 טקיטפעשַאב טייצ רערעגנעל ַא ןופ ףױלרַאפ ןיא טָאה קירבַאפ יד
 -עג טשינ רע זיא ךָאװ ענעי .טכעלש רעייז קעווַא ןטפעשעג יד ןענייז סיזירק ןביל
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 קרַאטש ךַאז יד ךיז טָאה רע .רעטעברַא ענייז תוריכש יד ןלָאצוצסיױא דנַאטשמיא ןעוו

 ,הרוחש-הרמ א ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא ןוא ןצרַאה םוצ ןעמונעג

 זיא ןוא 40 עיּפילָאװָאנ ףיוא גנוניווו ןייז ןופ סיױרַא רע זיא ירפ קיטשרענָאד

 ,קידנעעז .רעלעק ַא ןיא ףיוה ןבלעז ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ןײרַא קירבַאפ ןיא קעװַא

 ןעזרעד ןוא רעלעק ןיא ּפָארַא ןוז רעד זיא ,קיטשירפ וצ טשינ טמוק רעטָאפ רעד זַא

 "עג זיא סָאװ ,קירטש ַא ףיוא ןעגנָאהעג זיא רענייז רעטָאפ רעד :דליב ךעלרעדיוש ַא

 דלַאב טָאה ןעמ .דלַאװעג ַא טכַאמעג טָאה ןוז רעד .ןישַאמ ַא וצ טקיטסעפרַאפ ןעוו

 ,טיױט םעד טלעטשעגטסעפ טָאה רעכלעוו ,רָאטקָאד ַא ןפורעג

 -יא טָאה ןוא רָאי 55 ןעוועג טלַא זיא טנַאקירבַאפ רענעמוקעגמוא:שיגַארט רעד

 ."ןךוז ַא טימ יורפ ַא טזָאלעגרעב

 (1931 ,16 ילוי ,190 .נ ,"טנייה;)

 ,קירבַאפ-ךעלעדוּפ ַא רָאי 20 ַא ןיוש טריטסיזקע ָאנשעל 74 רעמונ זיוה ןיא,

 װַאלסינַארב םעדייא ןייז ןוא רעלייהדנווו לארשי ,םיפתוש ייווצ וצ טרעהעג סָאװ

 "קערש ןבילוצ ,סנטצעל .טוג רעייז טעברַאעג לָאמַא טָאה קירבַאפ יד ,ןָאסרעּפלַאה

 -נַאגעג ןענייז ןטפעשעג יד .רעטעברַא ייווצ רָאנ טעברַאעג ןטרָאד ןבָאה ,סיזירק ןכעל

 ,טמיטשעג טכעלש ןעוועג טייצ עטצעל יד זיא ןָאסרעּפלַאה ןוא טכעלש רעייז ןעג

 ןוא דניק קיצנייא קירעי-ייווצ ןייז ןעמונעג ןָאסרעּפלַאה טָאה טכַאנרַאפ קיטיירפ

 -עשז החמש ,רעטעברַא םעד ןבעגעג רע טָאה ָאד ,קירבַאפ ןיא םיא טימ קעװַא זיא

 "עג טָאה ןעמ ןעוו .רעטומ ןייז וצ ןגָארטּפָא ןסייהעג ןוא ןטסַאק ןסיורג ַא ,עקנָאל

 "קָאד ענעדישרַאפ טימ לעפטרָאּפ ַא ןענופעג ןטרָאד ןעמ טָאה ,ןטסַאק םעד טנפע

 :ןבירשעג טייטש'ס ןכלעוו ןיא ,ווירב ַא ןוא סעטָאלז 200 ףיוא לסקעוו ַא ,ןטנעמ

 .ןסיוורעד דלַאב ךיז טסעװ וד סָאװ ,סָאד ןצרַאה םוצ טשינ ךיז םענ !טמַאמ,,

 םיא ידכ ,ךיז טימ םיא ךיא םענ רַאפרעד ,ןדיישעצ טשינ ךיז ךיא ןעק ןעשַאי טימ

 ,"רקפה ףיוא ןזָאלרעביא טשינ

 טכַאנ עצנַאג ַא .דניק ןטימ רעטָאפ םעד ןכוז ןפרָאװעג דלַאב ךיז טָאה ןעמ

 וװ ,קירבַאפ יד טנפעעג רעטכעוו רעד טָאה גָאטרַאפ טשרע ןוא טכוזעג ןעמ טָאה

 לרעּפרעק עטיוט סָאד ןגעלעג זיא לעוװש רעד ייב :דליב ךעלקערש ַא ןעזרעד טָאה ןעמ

 ,רעטָאפ רעטיוט רעד ןגעלעג זיא ךעלסיפ ענייז ייב .טולב עשזולַאק ַא ןיא דניק ןופ

 ַא ןופ ןֿברַָאטשעג זיא דניק סָאד .גניניורב ַא טנַאה ןיא טשטעווקעגנייא קידנטלַאה

 ַא ןסָאשעגנײרַא ךיז טָאה רעטָאפ רעד :עלעכייב ןיא ןעמוקַאב טָאה סע סָאװ ,ליוק

 י ,ןירַא ליומ ןיא ליוק

 רעדרעמ-טסבלעז רעד גָאט ןטצעל םעד ךָאנ זיא ,טרעלקרעד עילימַאפ יד יו

 ןוא רעטומ ,רעטסעווש ,יורפ רעד טימ רע זיא ךָאנ קיטשרענָאד .לַאמרָאנ ץנאג ןעוועג

 "עג ךָאנ ייז ןענייז ןטרָאד ןופ .עינדוטס ןופ עינרעקוצ רעד ןיא ןסעזעג ןעשַאי םעניילק

 טכַארברַאפ ןבָאה ייז וװ ,אלעטַאגַאב ףיוא ,יקסווָאקַאר ןופ עינרעקוצ רעד ןיא ןרָאפ

 | ,?טגווַא ןיא טעּפש זיב

 (1931 5 יַאמ ,116 .נ ,"גנוטייצסקלָאפ,})
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 ייווצ ,רעטכעט ענעסקַאװרעד ריפ ןופ רעטומ ַא ,50 רָאי ַא ןופ יורפ עשידיי ַא;
 ףוס א טכַאמעג ןפוא ןכעלרעדיוש ַא ףיוא טָאה ,ענעבעגעגסיוא ייווצ ןוא ךעלדיימ
 ףיוא ףיוה רעד .גָאטײב ףלעווצ וצ לטרעפ ַא ןטכענ ןעוועג זיא סָאד .ןבעל ריא וצ

 ,קירוצ ןוא ןיה ןעגנַאגעג ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ טימ לופ ןעוועג זיא 6 ַאקסווָאנַארומ
 ןוא ּפַאלק רעקידארומ ַא טרעהרעד ךיז טָאה םיצולּפ .ןטפעשעג ערעייז ןיא ענעוטרַאפ
 -ַאי-50 יד טולב עשזולַאק ַא ןיא עטרעטעמשעצ ַא ןגיל ןבילבעג זיא טלַאפסַא ןפיוא

 המלש ןרהא רחוס-רעדעל ןכייר םענעזעוועג םעד ןופ יורפ יד ,אקסנאמ םירמ עקיר
 ,ךיק ַא טימ ןרעמיצ יירד ןופ הריד ַא טמענרַאפ רעכלעוו ,אקסנַאמ

 ןרױלרַאפ ,ךייר ןעוועג זיא ןַאמ רעד .ךעלנייוועג יו זיא טיוט םענופ ךַאזרוא יד =
 טָאה יורפ יד .בוטש ןיא ןסירעג ךיז טָאה תולד רעד .,ןלַאפעג ןוא ןלַאפעג ,טלעג סָאד
 / ,דארג ריא ןופ רעטרעדנוה ןעוט סע סָאװ ,סָאד ןָאטעג ןוא ןטלַאהעגסיױא טשינ

 (1931 9 ילוי ,158 .1 ,"טנייה;)

  ,רעסעב טשינ זיא ץניווָארּפ רעד ןיא --- ןבעל רעװעשרַאװ ןופ ץלַא זיא סָאד

 (1947 סערייא סָאנעוב .טנורגּפָא ןופ דנַאר ןפיוא :ךוב ןופ)
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 טסעג

 ,רעדיוו ןוא ,ךָאנ ןוא ,דיל ַא ךָאנ ןוא ,דיל א
 .רעדיל ערעדנַא ןופ ןוא עניימ ןופ דימ ןיב'כ

 ,לעסורַאק ַא זיא בוטש ןיימ

 ,ןלַאּפש עטליופעגסיוא ףיוא לעסורַאק ַא

 .ןלַאפ יז טעװ ןעגניז ןטימניא דלַאב ָאטָא ןוא ,דלַאב ָאטָא ןוא

 :סָאג יד טייג ןטנוא ןוא
 (טולַאס ןוא גנוטכָא)

 ,טולב ןופ ןרוּפש -- רעקירעדינ ןוא ּפענק ענעדלָאג ןוא ,ךיש עטריקַאל

 -- ןעקנעדעג טשינ סָאד ליוו ךיא שטָאכ ןוא

 ,יזַא טרָאפ סָאד זיא

 ,ןוז עקידזומת זיא'ס ןעוו וליפַא

 .יולב ןוא דלָאג זיא'ס ןעוו וליפא

 ,לרעּפ ןייק טשינ ןענעז ןרערט ןוא

 ןטעָאּפ םויה:דע ןביירש סע יװ

 ןטעב עקיטיוק ןיא ןקעלפ ןענעז'ס

 ,רעפיטש ןייק טשינ ןענעז רעדניק ןוא
 ןגָאר יד ףיוא רעלדנעהלגייב רָאנ

 ,םומ-לעב ַא יװ ,ךיילב זיא רערעדעי ןוא

 ןשיוק עקידכעלייק ןיא ןטלָאװ ייז יו טקנוּפ

 ,ןגָארטעג ןקילגמוא יד

 א ךַאפ ופ -- ןטסיעסע ,ןירעליצרעד ,ץירעטכיד -- יקסווָאדָאלָאמ עידַאק

 .,ךנַאלסור ןיא ןרָאי .1894 רָאי ןיא ןלױפ ,עזערעב-זוטרַאק ןיא ןריובעג -- ןירערעל

 .לארשי תנידמ) ןיא 1952--1950 .קרָאי ןינ ןיא 1935 ,עשרַאו ןיא 1921 רָאי ןיא

 סעידַאק .גנולמַאז ןעגנולייצרעד ַא ,סעמַארד ,ןַאמָאר ַא ,ןעגנולמַאז-רעדיל ערערעמ

 רעד ןיא רבד םשש ַא ןענעז טינ ןוא טעברַא רעשידיי רעוועשרַאוװ ןגעוו רעדיל

 ןעמַארגָארּפןרעל ןיא טרירגעטניא :שיסַאלק -- רעדיל-רעדניק עריא .קיריל רעשידיי

 ,תירבע ןיא טצעזעגרעביא ךױא .סעלוש שידיי עלַא ןופ
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  ,ףלעוו סעטַאשט יו ןענעז סנטָאש ערעייז

 ,דייר ערעייז ןענעז ףואינ ןוא

 ,טמעשרַאפמוא
 ,קילב ןיא החיצר ןוא

 .טנעה יד ןיא דרָאמ ןוא

 :ןרעה לָאז ךיא זַא ,ךיוה ןדייר ייז ןוא

 ,טנרעלעג תיב-ףלא זדנוא טָאה סָאװ ,יז,, --
 - .!ףיש ענעָארוואש טייג
 ,ןסירעצ טשינרָאג ךָאנ ןוא
 :טגָאזעג טָאה ןעמ יִּבַא

 -- -- ןסיב ןטצעל ןטימ ךייז ןלייט,, ---
 / ,דרע'רד ןיא ּפָאק ןטימ עקַאט זיא

 ! טייהרעטנוזעג

 .ךייר עקידלגניצ יד גונעג ןיוש ןבָאה רימ

 ירןערפ ןוא ךיוה ייז ןדעד
 ,ןצילב יו ירעטרעוו יד ךימ ןגָאירעד

 .ךעּפ רעקידוז יוװ וצ ןלַאפ ןוא

 ,טנעה ערעייז ןענעז טכַאנַאּב

 ןביוש עניימ ףיוא רעטעלכ-רעסַאוװ יו

 | (טצעשעג ךיוה) !עניימ טסעג

 ,םולח ןטצעל ןיימ ןופ ןביורַאב ךימ ןעמוק ייז

 .טצעל זיב טכַאוטרעד טשינ ךָאנ בָאה'כ סָאװ ,םעד ןופ

 הליענ ןופ טייקלקנוט זיא בוטש ןיימ ןיא ןוא

 ,םיערוכ ךיא לָאפ
 סַאג ןיימ טימ גָאז ךיא ןוא

 :הליפת עקידעסיוא-גָאט-ןייא-גָאט יד

 !טיווב

 ,ןטַאװַארק רַאפ טיורב

 ,לגייב רַאפ טיורב

 ,רעדיל רַאפ טיורב

 ,! || .: ורעדופ רַאפ ןוא רעבייװ רַאפ טיורב

 יה 'ווב -- עיצַאקָאװָארּפ רַאפ

 ר | !רעדורב ַא ןופ ּפָאק ַא רַאפ
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 ןעמָאנ ןייז וצ הליפת יד ךיוה ךיא גָאז
 :רימ םורַא טרעפטנע'ס ןוא
 ןמא -- ןמא -- ןמא

 עמ א מ א
 ןעי 2

 ,טניו רעד ךיז טעדיוה לולא

 ,טיינש תבט
 ,טניר חסּפ ןביוש יד רעביא ןוז
 טייג ןוא סָאג ןרעביא טייג רעטעוװפ רענירג רעד

 | ,ןרעמוז ןיוש

 ,ןרעטניוו ןיוש

 -- טייצ לפיוו ןיוש

 ,םורק רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ןעמיווש ןסַאג יד
 ,קַאמַאה ַא יו ױזַא ךיז טעדיוה למיה רעד

 ,ןסַאג עלַא ןוא
 ,קַאיװַאּפ םוצ ןריפ עלַא
 ,טירב רעמַאק ַא דנווו ַא יו טרָאד
 ;טכַאנ ןוא גָאט ךיז טגיוו רעמַאק ַא
 .,טכַאמרַאפ טציז רעטכָאט ַא טנעוו עיורג יד רעטניה

 ,ןסָאלשרַאפ

 ,ליטש

 ,טנעה עטגיילעגפיוא טימ

 ,ןרעה ןפרַאש טימ
 קילב ןטימ ןטַארק יד טגעז ןוא

 ןרעטש יד טלייצ ןוא

 ,טגנילק טייקליטש יד םורָא

 .ןיּפש עסייוו טימ טייקידייל יד טדנעלב סע

 ,טייג ןוא סַאג ןרעביא טייג רעטעווס םענירג ןיא עמַאמ "

 .טייג ןוא סַאג ןרעביא טייג רעטעווס רענירג רעד

 ,סַאנ טשינ זיא לולא

 ,טלַאק טשינ זיא תבט ןוא

 ,טשינ בוט-םוי ןייק זיא חסּפ ןוא

 ,קַאמַאה ַא יו ױזַא ךיז טעדיוה למיה רעד

 ,ןסַאג עלַא ןוא
 .קַאיװַאּפ םוצ ןריפ עלַא
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 שיוק רע ד

 ןקי- -2

 רַאוטָארט ןפיוא סעבַארקש עטרַאה טימ ןיוש עקדיירפ טּפַאלק גָאטרַאֿפ סקע

 | ןטָאשעצ רָאה עשירעלגניי יז

 ,ןֿפָאלעגֿכרוד ןיוש קָאטש קיצפופ ַא

 .ןטָארטעגסיױא ןסָאג ףעניפ ַא

 ,ךיד םוצ טקירדעגוצ רעייא טימ שיוק רעד

 ןענַאטשעגפױא אמתסמ ןיוש זיא עלעזייר

 .ךיג-רעכיג ,ךיג-רעכיג

 .ףרַאש ןוא טנערבעגּפָא ןענעז ןגיוּבנלע יד

 ,בֹוח םעד עלעיניּפ רעטנָאמירַאמ םעד ןגָארטקעװַא ףרַאד ןעמ ---

 .ףרַאד ןעמ ,ףרַאד ןעמ

 ,גרָאז טימ דראב עלופ ַא טָאה עלעיניּפ רעטנָאמירַאמ רעד

 ,טָאג רַאפ םתס רע טגרָאז ןענווַאד ןרַאפ זיא
 .רעייא ןופ ןוא טקיכלימ ןופ םָארק ןייז רַאפ --- ןענווַאד ןכָאנ ןוא

 ,גרָאב ףיוא ןעירטנָא ,רע טגָאז ,םענייק טשינ ןעק ןעמ --
 | .עיבטמ יד ןפַאשַאב טָאג טָאה המכח תישאר לייוו
 ,טײדַאב טימ ןוא קידובכב טדער ןוא וצ-טקניה רעטנָאמירַאמ רעד עלעיניּפ ןוא
 ,ןבעגוצוצ ָאד טמוק ,עכיילג ןצנַאגניא רע טָאה סיפ עדייב שטָאכ)
 ןיבר רענימָאלָאװ םוצ הבהא סיוא טקניה רע

 ,(טייז ַא טימ לסיבַא טייג סָאװ

 דרָאב ןייז ןוא ,ױזַא רע טדער

 ,טרָאװ ייב טרָאװ םיא טעװעקַאטָאּפ

 ,טקודָארּפ רעלעדייא ןָא זיא -- רע טגָאז -- רעייא ---
 ןביירש טשינ ייא ןייק ףיוא וטסנעק לסקעוו ןייק ןוא
 -- קוסּפ ןיא טייטש סע
 ןביילברַאפ טשינ הלילח'סח ןצבק ןייק טסלָאז וד -- ךשפנ רומש

 ,טמורב ןוא טרָאוװ ַא טגָאז רע

 ,ןטסַאק ַא ךָאנ ןטסַאק ַא טלייצ ןוא
 ,ךעלעמַאּפ טדער ןוא

 ,הוואג בילוצ לסיב ַא

 .עמטסַא בילוצ לסיב ַא

 ןצבק ןמיס זיא -- רע טגָאז -- רעטרעדנוה ַא --
 + == ןשָארג רעניילק ָא-רעדיָא-טָא רָאג זיא רקיע רעד

 דרָאב ןייז טימ ןעמַאזצ עלעיניּפ טלַאה

 :השרד עקידהריקח עגנַאל ַא

 ,ריט יד טשינ ךיז טכַאמרַאפ סע זַא ,עקַאט ליוװ זיא
 ןטָאשעגנָא טלעגניילק טימ לדָאלפוש סָאד זיא'ס ןוא

 ,רקיע רעד זיא עיבטמ ערעבערג יד טשינ ןוא
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 ,ןטק רעד ,עלעשערג'ס עקַאט רָאנ

 ,רעדנוזַאב ןוא רעדנוזַאב רָאג סנשָארג יד טליצ רעטנָאמירַאמ רעד עלעיניּפ ןוא
 ,ךעלרער עגנַאל ןיא ייז טלקיוו
 ,רעטרעדנוה ַא ךָאנ רעטרעדנוה ַא

 ,ייר ןיא ךעלהרות-רפס יו ייז טגייל
 :ןדירפוצ דרָאב ןייז זיא'ט ןוא
 .ייא םענופ סע טמוק ערה ןיע ןייק ץלַא --

 ,גָאר ןיא טעװעריקרַאפ עקדיירפ

 ,קָאטש רעטרעפ ַא סיפ עגנוי ןגעקטנַא ךיז טגָארט סע

 | ןגיטש יד ךיז ןדיימ סע
 ,גנַאל רעייא יד טכַארטַאב 1 לרעדיוג םעניילק ןטימ עוװָאנרָאקדלָאג יד

 ןגיל סעּפע טרָאד לָאז קינייוועניא ךיילג

 ,ןייש ןרַאפ רעטצנעפ ןגעקטנַא טכיול ַא יז טיג ייא סעדעי

 -- לרעדיוג עניילק סָאד טלמרומ'ס ןוא

 ןיײרַא טשינ קינייוװעניא ךָאד ןָאק ןעמ ,טסייוז רעוו --

 ,סעיוו יד וצ-ןלַאפ ןעקדיירפ ייב
 ןייג ןוא ןייג ךָאנ ,ךעלרעווש ךָאנ שיוק רעד זיא סע
 ןעינק יד ןיוש לסיבַא ןרעטיצ סע
 םערב ןרעביא ּפָאק ןיא ןוא

 {טייקידייל עדימ ַא יז טליפ
 ,םעלקרַאפ ןטנשקעעגנייא ןַא

 ,ףױרַא ךיז ןעיצ ןקָאטש יד
 ,ךיז ןעדיוה ןגיטש יד

 ןּפיל עטקנימשעג יד טימ עלעמַאד סָאד .ריט עטצעל יד

 .טנעה יד ףיוא רעייא יד טגעוו יז

 :ןטיש ןוא ךיז ןעלרעּפ ,ןפיול רעטרעוו יד
 --- ןיילַא יז ==

 ,עקטַארקַאמעד ַא זיא יז
 ,טסניד יד יװ ,רערעמ טעברַא יז
 ןַאמ רעד ןוא רעדניק יד ,עליוו יד ,זיוה סָאד טשינ ןעוו
 (ןסַאמ עטיירב רַאפ טעברַא-רוטלוק ןייז ןוא)

 ,טסנידרַאפ ַא ןכוז ןרָאפעגקעװַא יז טלָאװ

 :רעטעברַא ןַא טסייה סָאװ ,טסייוו יז
 .ןייארַאפ סרעטעברַא םעד טעװענַאש ןוא
 ,ןיג לָאשטשָאק ןיא ךָאװ ןיא לָאמ ייווצ לדיימ-טסניד ריא טזָאל יז
 ,(ןייצ יד טימ רעייא יד טוװרּפ יז)
 ,ןוח רעד ןופ ךיילג רעייא ןבָאה זומ --- יז טגָאז -- עקשָאי ןיימ ---
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 ,קידנעטש ענַאװ ןיא רימ ייב לדנעיילש ַא טמיווש ,םיא בילוצ

 6 ,טשינ שיילפ ןייק ךיא ףיוק םיא בילוצ
 ,קידנע ןַא טכעש ךיא רָאנ
 ,טנוזעג וצ םיא ,ןרָאי ענייז וצ ,יז

 ,"דנוב םעניילק,, ןיא דילגטימ ַא ןעוועג ןיוש זיא
 עקסָאנ רבח רעד יװ ןרעה ןוא דלַאװ ןיא ןענעבנג ךיז

 ,יקסווָארעּפ עיפָאס ןופ ןוא ןטנוב ןופ טלייצרעד

 ,לייצ ַא רעייא יד יז טיג רעגניפ ענעטעמַאס טימ

 .טעלג ַא שַאט םעד

 -- ןּפיל עטקנימשעג יד ןעלכיימש -- טשינ טדַאש סע --
 | | -- טשינ טדַאש סע

 .טעב ןרעביא ריא ייב סקרַאמ לרַאק טגנעה ךָאנ םויה-דע

 ,םעלק ַא ךרוד טירב ןעקדייפ

 .סקרַאטש ןוא סקידנענערב טעּפע
 ,סקרַאמ לרַאק יו -- יז טכַארט -- טשינ ָאד טלעפ רעמ ---

 ,ךיז ןעדיוה ןגיטש יד
 ,ּפָארַא ןרעדיילש ןגיטש יד
 ,קידייל זיא שיוק רעד
 יה .ּפָאטס

 ןריּפַאּפ שיט ןפיוא עקדיירפ טעז ,ןעמוקעג םייהַא
 .ןדליג ןביז זיא'ס .לָאקָאטָארּפ ַא

 .עלייוו ַא טזָאלעגּפָארַא ּפָאק םעד ,טביילב יז

 ,ךעלכיש סלזייר טרעכיורעגסיוא ןיוש ---
 .עליאדיומ יד ןפיול סעוורָאב רעדיוו ןיוש'ט
 ,ןײלַא ךיז וצ סעּפע טדער יז

 .רעברַאה ,רעליטש ןרעו רעטרעוו יד

 רעברַאפ ןמחנ ייב טרָאד יװ ,יז טגָאז ,םיקסע ענעי זיא'ס --
 .רעּפעינד םייב סנָאסלעגרעב ןיא

 ,לָאמש ,ךעלמורק ןענעז סעקדיירפ ןּפיל יד
 ,לוק ַא ןָא ןצנַאגניא סעּפע טגָאז יז

 .עילאב א טימ השעמ א

 ,העש רעכעלקילג ַא ןיא ,גָאט ןקיטכיל ַא יא
 .ןטעב ןוא ןשיט ףיוא ןפָאלשעג זיא ןוז יד

 .ןטענק טיורב ,עשזייד ַא טפיוקעג עשטנַאכ טָאה
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 -- ןגרָאמ טענק ןוא טנייה טענק

 ,ןרעיוד טשינ לָאז'ס גנַאל יו
 .ןרעיוז טשינ ץלַא גייט רעד ליוװ

 :זַא טָא טגָאזעג עשטנַאכ טָאה

 ,עילַאק זיא עשזייד יד זַא

 .עילַאב ַא רַאפ ןייז סע טעװ

 רעדנוװ ףיוא רעדנווו טייג טציא

 ןקעלפ טימ ןוא ץומש טימ רעדמעה ןוא רעדיילק עשרעדניק זַא
 ףקעטשרַאפ וצ טנַאה ַא ןָא ,ףייז עלעציפ ַא ןָא ,ןילַא עילַאב יד טשַאװ

 ? ױזַא יו

 ,ףייר ַא יוװ ,יירד ַא לָאמ יירד ךיז לדמעה ַא טיג'ס

 ,ףייז עילַאב ַא טרעוו

 ,דָאר א סקניל

 -- דָאר ַא סטכער

 ,דָאב ןופ ןיוש

 :ןקָאטש עטסלטימ ןופ ,סמעדיוב ןופ ,סרעלעק ןופ תונכש ןעמוק

 ,גָאװצ ןוא שַאװ קר ,ןֿביז ךעלרעדניק בָאה'כ ,בעל-עשטנַאכ

 : גָאט ןקיטנייה ףיוא עילַאב יד רימ ײלטנַא

 .:הרושב ַא יו ױזַא ,ןעגנַאגעג עילַאב יד זיא

 ,קָאטש ןטשרעביוא ןַא ףיוא ,ףיױורַא רעלעק ןופ

  .גָאֹר ןרעטצניפ ַא ןיא ,ףיוה ןיא ןטרָאד ןופ

 : ךָאנרעד
 ,ריט ַא ןָא בוטש ַא ןיא ,םעדיוב ַא ףיוא
 .ריפ ךעלּפערט ףיוא ,קַארטַאיװ ַא יו ,ףױרַא ןוא

 : ךָאנרעד

 ,עיולב ַא עבורה ַא טימ בוטש ַא ןיא

 .עיוג עשינכש ַא וצ טרָאד ןופ

 טרעיודעג השעמ יד טָאה
 ,גנַאל ױזַא ,טיירב ױזַא

 ,גנַאג םעד ןיוש טסווװעג טָאה ןיילַא עילַאב .יד זיּב

 טגַאװעג עילַאב יד טָאה
 ןײלַא ןעמונעג ןוא

 .ןייג ןוא ןעלקייק ךיז הריד וצ הריד ןופ
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 טגרָאז ןוא עילַאב יד טכַארט
 : ,ןשַאמַאק עשליבסנַאמ יד ןיא עלייב-עגייפ
 ,ןשַאװ ןעמוק קיטנוז ריא וצ ןעמ זומ
 ,ךעלרעדניק עניילק טָאה יז לייוו

 .ךעלעדניוו ןשַאװ רעטּפָא זומ

 .לביטש-רעביוא ןיא ךעלעדמעה ןעמ טשַאװ קיטנָאמ ןוא

 ,לבירַאפ ןייק טשינ טָאה ,קיטסניד ןוא
 | .ךעלעקטיימ ןעמ טשַאװ

 ןקָאז ןוא ךעלעבייל ןשַאװ ןוא

 ; ךליהעג) טימ ןוא שיורעג טימ ךָאװטימ עילַאב יד ךיז טלקייק

 ,ךלימ-ןגיצ טימ טלדנַאה סָאװ ,ןעטַאלז-הרש וצ

 : ,רַאּפשעג ַא זיא קיטשרענָאד

 ,טיירב ױזַא לָאמ ייווצ טרעוו ,עילַאב יד ךיז טלקייק
 .טייק ןוא דניק רַאפ ךעלעדמעה טשַאװ

 ,שעוו ןרָאלק ןיא רעדניק ןעייג קיטיירפ
 ,םורפ רעייז עילַאב יד טרעװ קיטיירפ
 .י .םורַא ןײלַא רָאג ךיז טשַאו ןוא

 -":ןפגתלמַאז יד ןופ - - א
 .1935 ,1933 ,1931 ,עשרַאװ ןיא ןענישרעד = | -- "ךעלהשעמ, ,"סַאג עקישזד, ,ייעקדיירפ;
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 רעגנַאמ קיציא ו

 000,098 -.,,"סס .,י"סס "96 -.,,"סס "סמיט," "ס"מ א," נס י"ב

 טיורב ןסייוו ןופ עדַאלַאב יד
 יב

 ןלַאש ענעסירעצ ןיא סעמַאמ ןעייט
 .ןלעװש עקיטנװָא עלעקנוט ףיוא

 -- .רעגניפ ענעשָאלרַאפ .רעטכיזעג עכיילב
 .רעגנוה םעד ןופ ןעלטסָאּפַא ןציירד

 ּפעק ערעייז רעביא טנוװָא רעד טדניצ

 / .סייו ַא טיורב ַא יװ ,ןָא הנבל יד

 -.טנעה עטעטַאלרַאפ טעמַאמ יד ןקערטש

 .טדנעוועג טיורב ןסייוו םוצ קירעיורט

 !סיוש רעזדנוא ןיא לַאפ טיורב קיליײה,
 !סיוא זדנוא זייל ,טיורב-ןצייוו קילייה

 ןטעב ערעזדנוא ןיא טענק רעגנוה רעד

 "ןטעלעקס:טכַאנ רעדניק ערעזדנוא ןופ

 ןיא 1938 זיב 1928 ןופ .ץיווָאנרעשט ןיא 1901 ןרױבעג ,רעגנַאמ קיציא
 סעזייר עכלעטע .קרָאי-רינ ןיא 1951 ןופ ןוא ,ןָאדנָאל ,זירַאּפ ןיא רעטעּפש .עשרַאוװ

 -עגרעביא .רעטכיד עסשידיי עסיורג ,עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא .לארשי תנידמ ןייק
 ןוא עיזעָאּפ ןייז .טנַאקַאב טלעוו רעד רעביא ךיוא ןוא ןכַארּפש ערערעמ ןיא טצעז
 ןוא "עדַאלַאב ןוא דיל, :דנעב עקימענרַאפ יױֹוצ ןיא טלמַאזעגפיוא זיא עזָארּפ ןייז
 ןופ עטסיימ יד טָאה רעגנַאמ -- -- .'ןטפירשש ערעדנַא ןוא ןטלַאטשעג עטנעָאנ,
 -- עשרַאו טשינ זיא עמעט רעיײז שטָאכ ןוא .עשרַאו ןיא ןבירשעג קרעוו ענייז
 ...עיצָאריּפסניא עסיורג ןיימ ןעוועג זיא עערַאוו, .עיגָאלָאטנַא רעד וצ רע טגנַאלַאב
 טשינ .טיױרב ןסייו ןופ עדַאלַאב ןיימ זיא עשרַאו ןגעוו דיל עסױרג עטשרע סָאד
 ןטרָאד ןרעוו ןפַאשעג טנעקעג רָאנ טָאה סָאד .גנומיטש-טעשזוס רָאנ ,שיפַארגָאּפָאט
 זדנוא טביירש ,"טרָא ןטימ ןָאט וצ טשינרַאג ףיוא ןבױא ןופ טָאה'ס ןעוו וליפַא
 ךסַא ךױא טָאה רעגנַאמ .דיל עקיזָאד סָאד ָאד רימ ןבעג -- -- .ווירב ַא ןיא רעגנַאמ
 עזעידיי עקילָאמַא סָאד :ךיז טפור עיגָאלָאטנַא רעזדנוא רעבָא ,ןבירשעג רעדיל-ןברוח
 .אטעג ןיא ןרָאװעג טריטיצער ןוא ןעגנוזעג ןענעז רעדיל סרעגנַאמ .1939 זיב עשרַאװ
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 ,רעטצנעפ עלַא רעביא הנבל טרעטַאלפ

 .רעטסנעּפשעג:טכַאנ רעביא ,ּפעק-רעדניק רעביא

 טיורב ןסייו םענופ ןייש םייב ןעלכיימש

 ,טיוט ןגנירג ַא ןברַאטש ןוא רעדניק יד

 ןלַארטש עריא ךייט ןיא הנבל טנערברַאפ
 ןלַאפ טשינ למיה םענופ ןעק סָאװ ,הנבל

 ןגיובעג ןלעווש ףיוא סעמַאמ ןעייטש
 .ןגיוא ענעשָאלרַאפ טימ ןלַאש ענעסירעצ ןיא

 ,טױט ןגנוי ַא ךָאנ העבש ךיז ןצעז ןוא
 .טיױרב ןסייו ןכָאנ העבש ךיז ןצעז ןוא

 1952 קרָאידרינ ,עדַאלַאב ןוא דיל :ךוב ןופ
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 : / .םיובטסַאמ לאוו -

 סט טא

 ד רוי ַא

 ריפ טימ ריט ענרעזייא עסיורג ַא .ןרָאװעג טסיװרַאפ ןצנַאג ןיא עשרַאװ
 ענרעזיא עסירג ףיױא  ןסָאלשעג ןענַאטשעג זיא סיואגנעל רעטצנעפ

 רעד רעביא ןופ דליש עקידובכב עסיורג יד ,טעמתחרַאפ ןעלגיז עטיוו טימ ,רעסעלש
 ןטימ עמריפ רעד ןופ ןלַאדעמ יירד יד ןלָאמעגסיוא ןעוועג ןענייז סע וװ --- ,ריט
 ןעועג זיא -- ,טריטסיזקע טָאה עמריפ יד ןָא טניז ןופ ,1870 רָאי ןטימ ,ןעמָאנ
 -יורט ַא ,זיולב רעלעקנוט ַא טנַאװ רעד ףיוא ןנילבעג רָאנ זיא סע .ןעמונעגּפָארַא

 תמחמ טשינ ,ןלָאמ וצ דליש ןייק ןבעגעג טשינ ןעמ טָאה ָאד זַא ,ןכייצ רעקירע
 עכעלקערש ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע לייוו רָאנ ,ןעגנַאגעג טוג רעייז ןענייז ןטפעשעג
 ןגױא יד טימ ךיז טלעטשעגקעװַא ,ןכש ַא ןעמוקעגוצ לָאמ עלַא זיא עיצַאנגיזער

 .ןָאטעג ץפיז ַא ןוא דליש ןופ זיולב םוצ

 ,דסח-תולימג ַא ןּפַאכ וצ ןעמעװ ייב טַאהעג ,ןכש רעד ,רע טָאה ןרָאי-ןרָאי

 ,טנַאקירבַאפ םוצ גנוקעד ןקיש רעדָא ,עלעסקעוו ַא ןלָאצ טפרַאדעג טָאה רע ןעוו

 ןיא סַאג ַא זיא ,טפעשעג סטַאלבנירג טקַאהעגוצ טָאה טָארקנַאב רעד טניז ןו ת

 טזעינ -- שירָארעטיל -- ןוא עטסלעניגירָא יד ופ רענייא -- םױבטסַאמ לאוי

 ,ןלױפ ,שטירעזעמ ןיא ןרָאװעג ןריױבעג ןיא ,םרעקיאזָארּפ עשידיי עטסטריזינַאגרָא

 יצ- רעשיטסילאיצַאס רעשיליױפ רעד ןצ טנעָאנ טייצ עסיוועג ַא טײטשש .1884 רָאי ןיא

 ללֲה ןופ ןיירק ןיא רבח ַא ןיא .1905 רָאי םעד םורַא עשרַאװ ןייק טמוק .יטרַאּפ

 ןופ ןבירטעג .ןיירק-ץרפ ןופ טשינ ןוא -- יקצולירפ זמ ,ןַאמשירפ דוד ,ןילטייצ

 -ַאּפ :עּפָארײא ברעמ ךױא ןוא ןלױּפ רעביא רע טרעדנַאװ -- ורמוא רעקיבייא ןַא

 ןענייז טנורגרעטניה רעייז סָאװ ,רעכיב טביירש ,סעיצקעל טלַאה ,ןָאדנָאל ןוא זיר

 ןלױפ ןיא "בעל ןטױר, םעד ןגעװו טבײרש .ןעגנורעדנַאו ענייז ןוא תונורכז ענייז

 -רעד טפַאשקלָאפ עושידיי ןוא טפַאשדנַאל רעוועשרַאוו .לארשי ןיא ןבעל-םיצולח ןוא

 עשרַאוו ןיא ךוזַאב ַא ףיוא 1939 .לארׂשי ןיא 1933 טניז .רעכיב ענייז ןיא טפָא טנייש

 ןיק קירוצ ןפױלטנַא וצ םיא טגנילעג סע .סיצַאנ יד רעטנוא םישדח ייוצ ןוא --

 -יא ןטפירשטיײצ עשילױּפ ,עשיערבעה ,עשידיי ןיא ךיז ןקורד ןכַאז ענייז .לארושי

 קיגנַאלק ןוא שירעדליב ,קיברַאפ יװ טָא ,ןפַאש סמיױבטסַאמ .טלעוו רעד רָאג רעב

 -גַארפ יד טָא ןופ .שירַאטנעמגארפ קרַאטש רעבָא זיא (שילַאקיװמ רעייז זיא רע)

 -עג ןיא בױבטסַאמ -- .עציקס רעוועשרַאוװ ץנַאג ,עצנַאג ַא ָאד רימ ןבעג ןטנעמ

 ןייז ןופ גנורעייפ רעד ןופ עטַאד רעד רַאפ ןכָאװ יױוצ ,1957 לירּפַא ןיא ןברָאטש

 ,ביבא לת ןיא םענרַאפ ןסױרג ַא ףױא לבוי ןשירעביירש
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 -עלש-עלעגעוו ,רעגערט ,ןרָאטידעּפסקע .ןָאט וצ סָאװ טשינ רע טסייוו דניצַא ןוא
 ןענייז ,"הרוחס ןזייל, גוצ םוצ ןטכַארפ יד טימ ןפָאלעג ךעלגעט ןענייז סָאװ ,רעּפ

 ,הֹאּפ ַא ןיא ךיז טצַארקעג ,ענעסָאגעגּפָא יו ,סַאג ןופ סעגָאר יד ייב ןעגנַאגעגמורַא
 -קנַאב רעגרעבמעל םעד ןעלגייא ןטלָאשעג ןוא ךעלעבעווש ןופ ךעלצלעה ןסיבעג

 .ףוס ַאזַא וצ ןטַאלבנירג טריפעגוצ טָאה סָאװ ,קינטָאר

 יז .ּפָאק סלעגייא וצ טלטייבעגסיוא ןבָאה ךעלמירחוס רעצניװָארּפ יד וליפא

 ןוא סעטָאּפַאק עקידבוט'םוי יד טימ ,ךעלעדיי יד ,קידנעטש יװ ןעמוקעג ןענייז

 עטלגיזרַאפ ןעזרעד ייז ןבָאה ,"ּפאשט,, ףיוא ןעמענ טנעה יד ןיא ןלָאסַארַאּפ יד טימ
 יד טימ ןגיוצרַאפ ייז ןבָאה ,ןדליש ענעסירעגּפָארַא ןופ ןזיולב עלעקנוט ,רעסעלש

 .ףיש ַא ןעגנַאגעגרעטנוא יװ ייז זיא סע ,זענ

 ןוא סעקינרָאמָאק ןזיווַאב ךיז ןבָאה סע ןעוו ,ןעמוקעג רעבָא זיא עטסגרע סָאד
 יּפש טימ ןוא ןטנירש עטמירקעגסיוא טימ ךעלשטנעמ עקיכייב ,ןרָאטַארטסעװקעס

 | | ,ךעלעגייא עקיצ

 עצנַאג טַאהעג טנַאה ןייז ןיא טָאה סָאװ ,ןירג טנַאטיציל ;ױזַא ןעוועג זיא סע
 ענייז ןופ ןרָאװעג טקיטכעמלוּפַאב זיא ,ןטַאלבנירג ןכַאמ וצ ?סעשטנעיַאז,, ןצפופ
 ןוא ,המקנ בילוצ רָאנ ,טלעג בילוצ ןטַאלבנירג ןקירדרעד וצ ױזַא טשינ ןטנעילק

 .ןלָאצַאב טשינ טסייה סע סָאװ ,קידנעטש ףיוא לָאמ ןייא ,טַאלבנירג ,ןסיוו רע לָאז

 ןוא ןרָאטוקעזקע ןטַאלבנירג ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא רענוד ַא יו ךיז ןבָאה

 -ָאה ךעלגעטיגָאט ןוא .ןיילַא סעיצַאטיציל ןוא עיצַאטיציל ןגעוו ?סעינעימָאדאיווַאז ,

 .שרעדנַא סעּפע בוטש ןופ ןּפעלשסױרַא ןוא ןשטנעמ ןעמוק ןביױהעגנָא ןעב

 ערעייט ייוצ יד ,עקטנאװרעס ענייש יד ,לגיּפש םעד ןעמונעגסױרַא ןעמ טָאה
 -ַאֹנ יד ןופ זיר רעטלַא רעד ,טַאלבנירג ןוא .עקלויל ענרענייב יד ןַאד ,ןעלמיירטש

 ןגױא יד רַאפ ןעועג טשינ עיצאטיציל ןייק לָאמנייק וליפַא טָאה סָאװ ,סעקוועל

 ,טרירַאב רעבָא םיא טָאה עטסקרַאטש סָאד .טַאלב ַא יו ןרעטיצ ןביוהעגנָא טָאה
 ,רעגיײז-טנַאװ םעד ןעמענ ןעמוקעג זיא ןירג טנַאטיציל ןעוו

 -עג ,סרעגייז ןשיווצ ןסחי ַא ןעוועג זיא סטַאלבנירג רעגײז-טנַאװ רעד םערָאװ
 טשינ ביוא .עקָארק ןיא סטָאלבנירג ןדייז םוצ ךָאנ ,טגָאז ןעמ יו ,רע זיא ןעמוק
 רחוס רעוועקָארק ןטיירב ַא ,ןייֹרַא טנַאה ןיא ןדיי ַא הנתמ ַא ןפעזָאי-ץנַארפ רעזייק ןופ
 -יצ רעסייוו ַא ,סרעגייז ןשיוצ קיטנַא ןַא ןעוועג סָאד זיא .ןדיי ןעָארג-זיירג ַא ןוא
 -ייז רעד ,טַאהעג וליפא טָאה רע ;סרעזייוו ענעדלָאג ייווצ ןוא ,ךלימ --- טַאלברעפי

 םיא טגעלפ סָאװ ,שטנעמ ַא ,וליפא רמוש ןייז ,לסילש ןייז ,רעכַאמרעגייז ןייז ,רעג

 !לָאמַא ןעוועג זיא סָאד ,ןצוּפסיױא ןוא ןעיירדנָא

 ןטָאשעצ ךיז ןבָאה סטַאלבנירג יד ,ןברָאטשעג זיא עדייז-רעטלע רעד רעבָא
 ,ייז טימ ןרעדנַאװ רָאג ןעמונעג טָאה רעגייז רעװעקָארק רעד ןוא טלעוו רעד רעביא

 -סעווש רעדָארב ַא ייב ,רעדורב רעגרעבמעל ַא ייב טייצ ַא טלייוועג טָאה רעה
 רע זיא ָאטָא ןוא דניק-רעטסעוושידילג-דילג רעוװעקָארק ַא וצ ןעמוקעגקירוצ ,רעט

 רֶע טָאה רעכַאמ-רעגייז ןלעיצעּפס ןייק .סעקװעלַאנ יד ףיוא ,עשרַאװ (ןייק ןעמוקעג

 ןיא טייג רע ,השק טשינ רָאנ ,לסילש ןייק וליפא טשינ ןוא טַאהעג טשינ וליפא

 ןקידתבש םוצ ןטיירגוצ ךיז טסייה ,לביטש:-םידיסח ןיא טפור ןוא טגנילק ,געוװ ןייז
 טָאה ןעמ ןוא .ןעגנומיטש-הנותח ןוא הּפוח וצ טקעװ ,שיט ןקידבוט-םוי רעדָא
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 טשינ ,ןעגנַאלק ענרעבליז ענייז ןטלַאהַאב רע טָאה באב-העשת זַא ,טגָאזעג וליפא
 .ןעוועג סָאד זיא רעגייז ַאזַא ,ןוגיל החמשמ ןייגרעביא טלָאװעג

 יװ רעמ טַאהעג ךיוא רע טָאה ,סַאג רעד ןופ ןשטנעמ ייב קילג ךייש סָאװ ןוא
 עשיזיוצנַארפ ,סרעקנַא עשירַאציײװש ןגָארט ןדיי ,ךיא סייוו .סרעגייז ערעדנַא עלַא

 טיג ןעמ ,ןיירַא טמוק ןעמ רָאנ ,ןעמעטסיס עשילגנע ענעדישרַאפ ןוא סרעדניליצ
 | .רעקיטכיר טזייוו רעוועקָארק רעד :טנַאװ רעד ףיוא קוק ַא

 טקנוּפ ,ןּפיל יד ףיוא לכיימש ןעמורק ןייז טימ ןירג ןענַאטשעג ָאד זיא טָא ןוא
 :טגָאז רע ןוא ןלַאפעגסױרַא םיא ןטלָאװ ןייצ יד יו

 ,ךייא ייב ןייטש טנָאקעג טָאה רע !טלעג טמוק רימ ,לאקזחי 'ר ,טסייה סָאװ --

 ,רימ ייב ןייטש ךיוא רע ןָאק

 ,רעגערט ַא טמוק ;טשינ תומכח ןייק טפלעה ,טלעג טמוק שטנעמ ַא זַא ןוא

 ץרַאה סָאד יו טקנוּפ ,רעגייז רעד ךיז טלסיירט ,קירטש ַא טימ םורָא םיא ןעמ טמענ
 םיא ןעמ טגײל ,רעדניק ןענייו סע ,ןשטנעמ ןרעױדַאב .םיא ןיא ןרעטיצ טלָאװ
 .תמ ַא יו דרע רעד ףיוא גנוצ רעטיוט רעד טימ קעװַא

 טשינ ךיא בָאה יצ ?סָאװרַאפ !ע'שבר :דיּפסמ םיא זיא טַאלבנירג לאקזחי ןוא
 ָארּפ ןעלסקעװ סנעמעװ טוָאלעג ךיא בָאה יצ !הלכ תסנכה תווצמ ןעוועג םייקמ

 ךעבענ רעגייז רעד ןוא ?ּפאשט ןבעג וצ ןעמעוו טגָאזעגּפָא ךיא בָאה רעדָא ?ןריטסעט
 .ןפלעה טשינ רענייק םיא ןָאק סע ןוא טנייוו
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 גנעל ַא ןּפעלש עלעגעוו ַא ףיוא ןעזעג ןעמ טָאה םורַא העש עכעלטע ןיא ןוא

 ,ןגילפ יװ ןלַאפַאב םיא ןענייז ,ךעלעדיי עראד עניילק ,סרעלדנעה ןוא :רעגייז ַא ןופ

 ,זיא רע קענוטַאג רעסָאװ ןופ ןעוועג לּפלפמ ךיז ןוא ןגיוא יד טגײלעגנײרַא טָאה ןעמ

 .ןעמענ וצ םיא סע טניול יצ ללכב ןוא ,ןרָאטַאמַא ןבָאה רע טעװ יצ

 טקוקרַאפ קרַאטש ךיז טָאה שזנאה ןעמָאנ ןטימ רעלדנעה רעסיוועג א רענייא

 ,םיא ןיא

 ןוא לטַאלַאכ ןירג ַא טימ ,ןלירב עָאלב ןיא ,רעכיוה ַא דיי ַא זיא שזנאה רעלדנעה

 -רָאּפ ןופ ןעמער טרעמַאלקעגנָא קידנעטש זיא סע עכלעוו ןיא ,טנעה ערַאד עגנַאל

 ןוא םירסיק ןופ ּפעק טימ תועבטמ ןוא ןריט ןופ סעקמַאילק ענרעּפוק ,ןטערט

 רע ןעוו ןוא ,סעּפע רַאפ ךיז טקערשרעד סָאװ ,ןָאה ַא יו לוק ַא טָאה רע .תוררש

 םוקמ ןפיוא טניוװ רע ,לוק עשרענעה סָאד ןדלַאה ןיא םורַא םיא טגנירּפש ,טדער

 -גָאט .סרעגייז לעיצעּפס ,ןקיטנַא ףיוא ןיבמ ַא רקיע רעד זיא ןוא ,(טָאטשטלַא)

 ַא טימ קירוצ רע טמוק ,טָאטש רעד רעביא סױרַא ךיז טזָאל רע ןעוו ,ךעלגעט

 םוקמ ןפיוא בוטש-רעלעק רעלעקנוט רעד ןיא ןפערט ריא טנָאק ױזַא ןוא ;רעגייז

 ,ײז רעביא טכַאנ עלַא טציז שזנאה ןוא ,סרעגייז יילרעלכ טימ ןעגנָאהַאב טנַאװ יד

 יו סע טשיור ,סע טּפַאלק ,סע טגנילק ,סעגַאװ } יד ןָא טיצ ,סענישזורּפס ערעייז טיצ

 ,לביטש-ףשכמ ַא ןיא

 -רַאפ טָאה רע ,טרעסַאװעג םיא טָאה ליומ סָאד ,ןענַאטשעג ,שזנַאה ,רע זיא

 -וצ ,ןענירג ייב ןעגנודעג סע טָאה רע .טרעוו ןסיורג ַא טָאה קיטנַא סָאד זַא ,ןענַאטש

 -עג םיא רע טָאה טָא ןוא ,טגיילעגוצ ןוא ןעמונעגּפָארַא ,ןעמונעגּפָארַא ןוא טגיילעג

 ,םוקמ ןפיוא טגנערבעג ןוא טפיוק
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 "עג ,גנילביל סטַאלבנירג ןענַאטשעג ךיוא זיא סעקמַאלק עטלַא יד ןשיווצ

 ןייז יו ,קידהרוחש-הרמ טייז ַא ףיוא לסיב ַא טיירדעגסיוא ,לקניוו ַא ןיא ןענַאטש

 ,סָאבעלַאב
 -ייב ןוא ןּפַאלק ןוא ןשיור סענישזורּפס ענייז ןעמונעג םעצולּפ ןבָאה לָאמלייט

 -עג זיא ץרַאה סרעגייז ןופ .ןעגנַאגעגרעטנוא טלָאװ טלעוו יד יו טקנוּפ ,ךיז ןרעז
 -ערָא ַאזַא רַאפ טכַאמעג םיא ןבָאה סָאװ ,יד ףיוא טלעוו רעד וצ טסעטָארּפ ַא ןעגנַאג

 ,טלעו רעד ףיוא םענעלַאפעג ןעמ

 םעד לָאז רע יװ ,םעד ןגעוו טכַארטעג קיור ץנַאג לייוורעד טָאה שזנַאה ןוא |

 - .ןעװעילכַאטרַאפ רעגייז

 1927 עשרַאװ -- "רעטעלב עשירַארעטיל,, יד ןופ
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 ( יט טיט יט יי יא

 ְ יק סווערָאמ םהרבא

 עט טי יי 6)

 היוול סיקס--נַא .ש

 ןיימ ןיא עילַאװכ רעכיוה ַא ףיױא ןגָארטעגפױרַא ךימ טָאה 1920 רָאי סָא
 ..יגעווסנבעל דר

 בָאה ךיא .ןדיירפ עטספיט יד טפַאשרַאפ רימ ןבָאה ןיקס---נַא טימ םישדח יד
 ַא טימ ןטפעהַאב וצ ךיז ױזַא קילג סָאד טַאהעג רעטעּפש טשינ ןוא רעירפ טשינ
 שינעצס ןיימ ןעז טשינ לָאז רע זַא ,טלָאװעג טָאה ןבעל ןופ קיגַארט יד .רעטכיד-עניב
 ןטשרע ןיימ ןופ טכַאנ יד רעבָא ...עזומ ןייז ךרוד טלַארטשַאב זיא סָאװ ,קרעוו
 טקינייארַאפ זדנוא טָאה -- רדח ןיא םיא ייב ענעצסדןנח יד -- גַארטרָאפ-"קוביד,
 ,גנוביוהרעד רעשירעפעש רעמַאזניײמעג ןייא ןיא

 ןופ עטצעל ןוא עטשרע יד ןבעל ןיימ ןיא -- גנוביוהרעד עקירעיורט ןיימ ןוא
 ,א"פרת ןושחרמ ןופ גָאט םעד ןיא היוול ןייז ןעוועג זיא --- סָאמ ַאזַא

 ,רעציזרָאפ) םיובנירג קחצי ןופ לעטשנעמַאזוצ ןיא -- עיסימָאק-רעיורט יד זַא
 ,ןיוועל ןושרג ,ןילטייצ ללה ,(רענעבילברַאפ קיצנייא רעד טנייה ,ןבעל גנַאל לָאז
 טָאה ,האווצ יד טנפעעג טָאה -- הכרבל םנורכז ,ןַאמרעטיג .י ןוא ענזיצַאק רעטלַא
 זיולב ,םידּפסה םוש ענייק ןכַאמ טשינ לָאז ןעמ טעב רע זַא ,טנעיילעגרעביא ןעמ
 -ָאיב ןייז ןענעיילרעביא רבק םענעפָא םייב לָאז דניירפ עטסטנעָאנ יד ןופ רענייא
 ,..שידק -- ןגָאז לָאז דניירפ רעטייווצ ַא ןוא --- !ןטקַאפ ענעקורט -- עיּפַארג

 יד ..ןענזיצַאק רעטלַא ןרָאװעג טױרטרַאפנָא ףכית זיא עבַאגפיוא עטשרע יד
 ַא ,טסילַאיצַאס ַא ,ךעלדנעטשרַאפ טשינ ןעזעגסיוא טָאה -- ?ןגָאז שידק, :עטייווצ
 ?עיצַאטסעּפינַאמ עזעיגילער א --- לָאמַאטימ ןוא רעביירש רעוויסערגָארּפ

 -סױרַא טָאה סַאּפמיא ןופ .טלקנעווקעג ךיז טָאה ןעמ גנַאל יװ ,טשינ סייוו ךיא

 ןיא טעװ סָאװ ,שטנעמ ןייא ןַארַאפ זיא גנוניימ ןייז טול .ענזיצַאק רעטלַא טריפעג

 ,טניווועג ,ענליוו ןיא 1886 ןריובעג .רעביירש ןוא רָאיטקַא -- יקסווערָאמ םהרבא
 ןופ .ענליוו ןיא רעטעּפש .דנַאלסור ןיא 1918 זיב רעטַאעט טליּפשעג ןוא טרידוטש
 רעביא טרעדנַאװעג .עשרַאװ ןיא טליּפשעג ןוא טניוװועג גנַאל-רָאי טפָא 9
 ןיא רעדױוװ 1956 טניז .דנַאלסור ןיא ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי .עקירעמַא ןוא עּפָאריײא
 ,רעביירוע רעשימַאניד ַא ,ןרָאיטקַא עשידיי עטסטמירַאב יד ןופ רענייא .עשרַאװ
 ,"קירוצ ןוא ןיהַא, עיפַארגָאיבַאטױא רעקידנעבליפ ַא ןוא רעכיב עייר ַא ןופ רבחמ
 .עזערַאװ ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה "קוביד, סיקסינַא ןופ גלָאפרעד-טלעוו רעד
 טליּפעעג טָאה קידצ רעלָאּפָארימ ןופ לָאר-יורק יד .ַאמרעה דוד רָאסישזער
 קיטש-רעטַאעט ןשידיי ןטסטמירַאב טלעוו םעד ןופ ףמוירט-טלעוו רעד .יקסווערָאמ
 יד טרעדליש +שיטַאמַארד .רבק םענעפָא סיקסינַא ןיא ןרָאוװעג ןריוװעעגנײרַא זיא
 ,1964 ץרעמ עשרַאוװ ןיא ןברָאטשעג .יקסווערָאמ .א ענעצס
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 ןוא ,טסייג ןייז טכערּפשטנַא סָאד יו ױזַא ,ןליו סרטפנ םעד ןליפרעד סָאמ רעלופ

 ןוא שדוק-ילכ ןופ םעט-ייב םוש ןייק ןבָאה טשינ עיצַאטסעפינַאמ יד טעוװ ייברעד
 / .טרַאװעג ןוא ןגיוושעג ,ןרעטלַא טקוקעגנָא ןבָאה עלַא ...לַאוטיר ןזעיגילער

 !יקסוװערָאמ ןגָאז ףרַאד ןיקס---נַא ךָאנ שידק םעד --
 ,ןילטייצ ללה המיא אלמ ןָאטעג יירשעג ַא טָאה -- !??רָאיטקַא רעד --
 טקנעדעג ױזַא) ןירַאפטַארעטיל ןופ רעמיצ ןיא ןפורעגניירַא ךימ טָאה ןעמ

 וווצעגרע טציז עיסימָאק יד ןעוו ,טנעָאנ ױזַא ןעוועג טשינ ךיא טלָאװ ,בגא .רימ ךיז
 ,(12 עקצַאמָאלט ףיוא לַאקָאל ןרעס יזא

 ,םיובנירג קחצי טדנעוװעג ךיז טָאה רימ וצ

 רטפנ ןופ שטנוו ןטיול ןגיילרָאפ ךייא העדב טָאה עיסימָאק-רעיורט יד --
 ..?םיכסמ ריא טייז ..שידק ןטשרע םעד רבק ןפיוא ןגָאז וצ

 ,הבושת ןיימ ןעוועג זיא ןגיוא יד ןופ ןרערט םָארטש ַא
 סע ןעמענ ןרעטלַא רעסיוא םורַא עלַא זַא ,ןָאטעג טכַארט ַא ייברעד בָאה ךיא

 ךיא ןכלעוו רַאפ ,רָאיטקַא "רעטריציפילַאוװקכיױה ,, ַא ןיב ךיא זַא ,זייװַאב ַא יו ףיוא
 ץוח) ןזיװעגסױרַא גנוצַאשּפָא סנעמעלַא רעייז טול םישדח טכא יד רַאפ ךיז בָאה

 טָאה רע זיב טָאבעג ןייז ןעוועג זיא ?ןורטאית יתבב וכלת לא; סָאװ ,ןענילטייצ
 / .'קוביד, םעד ןעזרעד

 ,טרעקענּפָא ךימ בָאה ךיא ןוא ,טלסיירטעגפיוא רעמ ךָאנ ךימ טָאה קנַאדעג רעד = |
 ,ףוג ןצנַאג ןטימ קידנרעטיצ

 ,לוק סנילטייצ ךיא רעהרעד -- ?טנוװַאד ריא --
 .לכיטנשַאט ןטימ ןגיוא יד קידנשיוו ,טקוקעגנָא םיא בָאה ךיא
 ? טנוװַאד ריא ---
 !ןיינ ---

 ?"שידק,, ךייש זיא סָאװ ָאט --
 .טרעפטנעעג טשינ בָאה'כ

 ,טריקַאטַא רעדיוו ןילטייצ ךימ טָאה -- ?שידק ןגָאז טנעק ריא --
 ,טרעפטנעעג טשינ רעדיוו בָאה ךיא

 .ןיוועל ןושרג טגָאזעג טָאה -- רודיס ַא ןבעג םיא טע'מ --
 .רודיס ַא ןָא שידק טגָאזעג ךיא בָאה רעטָאפ ןיימ ךָאנ --
 ,שודיח טימ ןָאטעג גערפ ַא ןילטייצ טָאה -- ?ןעוועג סע זיא ןעוו --
 ,קירוצ רָאי 6 טימ --
 .ןיוועל ןושרג טגָאזעג טָאה -- ןעמיטשּפָא רימָאל ---

 ןסָאלשַאב טסעפ טָאה -- גנומיטשּפָא ןייק טשינ ןגילרעטנוא ןטקנוּפ עכלעזַא --

 6 א א ,םיובנירג

 ןטרָאג ןשיסקַאז ןופ רעױט ןגעקטנַא טקנוּפ ,סַאג-עיבַאשז ןופ ףיוה ןפיוא
 טָאה ןעמ .ןשטנעמ רעטרעדנוה ןופ םלוע ןַא ןעוועג ןיוש ןגרָאמירפ ןעירפ ןופ זיא
 ןוא ץרּפ ַאנעלעה םַאדַאמ טימ ןעמַאזצ ןענַאטשעג ןיב ךיא .ןורא ןפיוא טרַאװעג
 ,עניימ ןוא ענזיצַאק -- ןעיורפ יד

 ,ןײטשּפע --- ןיוועל יול רעטלַא רעד רימ ֹוצ ןפָאלעגוצ קידנלייא זיא לָאמַאטימ |

 ןָאק סָאװ ,שטנעמ רעקיצנייא רעד טנייה טנעז ריא ,יקסווערָאמ ,טרעה ---
 !!ףעמענ ךיז ףיוא סע טזומ ריא .עיצַאוטיס יד ןעװעטַאר
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 !יול בר ,ךיז טקױרַאב ?טייג סָאװ ןיא ?זיא סָאװ --

 זיא ןענָאזעניד ןוא ןצרּפ ןשיוצ !סיוא ךימ טרעה ?ףקױרַאב וצ ךיז רעווש --|

 ףיוא הרובק רעד וצ ןעמוק זומ רע ףיקט--נַא טרעהעג סע ןוא .טרָא סָאד יירפ

 ,.טרָא םעד

 ?ֹונ ---

 זיא ,ןסילשַאב סע ןָאק סָאװ ,הליהק רעד ןיא יאבג רעד טָאװ ,השעמ יד זיא ---

 ָאד ."טנעמָאמ, ןיא טעברַאעגטימ טָאה יקס--נַא ןוא ,"טנייה,, ןופ רָאטקַאדער ַא

 | .יסעיציבמַא ןוא תונובשח ליּפש ןיא ןיירַא ןעמוק

 .רעדיוש ַא ןעמונעגנָא טָאה ךימ

 !עיסימָאק-היוול רעד ןופ רעציזרָאפ זיא רע ףעמיובנירג ןגָאז סע ףרַאד ןעמ --

 ןײלַא ךָאד זיא רע .עגַאל רערעוװש ַא ןיא ןלעטשקעװַא רָאנ םיא טעוװ ןעמ ---

 .ןגעלָאק ענייז טימ ןגירק טזומעג ךיז טלָאװ ןוא ?טנייה,, ןופ רָאטקַאדער ַא

 ?ןעמ טוט סָאװ ָאט --

 ,ךייא ןופ טירש ייווצ טייטש רע .יאבג ןטימ רעביא ןיוש טדער --

 ךיא זָאל ןעמָאנ םעד -- רעה ןקירעהעג םוצ טדנעוװעג ךימ בָאה ךיא

 :טגָאזעג רימ טקערָאק ,קיור רעייז ןוא טקוקעגמורַא ךיז טָאה רע --- .ךרוד ןוויכב

 סעצרּפ .זדנוא ןשיװצ ןביילב זומ ןוא רעטַאקילעד א רעייז זיא ןינע רעד ---

 גנַאלרַאפ ריא הזעה יד ןבָאה ןָאק רעוו .,יירפ ןואלרעביא רבק םעד ליוו הנמלא

 טשרָאקָא ןופ תובישח רעד ןוא דובכ םעד בילוצ וליִפַא ןלעטשוצנגעקטנַא ךיז

 ןףדער טשינ םעד ןגעוװ וליפַא רָאט עמ ?םענעברָאטשרַאפ

 -ייונגעק ןוא טּפַאשדניירפ ןופ םידעפ עכלעוו ,טסווװעג טשינ רעבָא טָאה רע

 םַאדַאמ ןשיוצ טלעטשעגנייא ךוזָאב ןטשרע ןיימ ןופ ךיז ןבָאה סע גנוטכַא רעקיט

 ,..רימ ןוא ץרּפ

 ףיוא ףױרַא ןענעז רימ .ןפורעגּפָא יז ןוא ריא וצ ןעגנַאגעגוצ ףכית ןיב ךיא

 ףןעוװעג טשינ רענייק זיא טרָאד .ּפערט יד

 רימ טעװ ריא עכלעוו ,עגַארפ עצרוק ַא ךייא וצ בָאה ךיא !ץרּפ םָאדַאמ --

 ןיקס--נַא ןרעייט ןדייב זדנוא ןופ דובכ ןוא קנעדנָא ןבילוצ ןייז לחומ קפס ןָא

 ןוא ןצרּפ ןשיוצ ןגיל טפרַאדעג טלָאװ יקס---נַא זַא ,םעד ןגעוו טגָאזעג ריא בָאה ךיא

 .ןגעקַאד טשינ טָאה יז ביוא ,ןענָאזעניד

 רעייא -- טקידנערַאפ ךיא בָאה -- ןרעפטנע וצ רימ ביוחמ טשינ טגעז ריא --

 ,ױזַא ןייז רימ רַאפ טעװ ךערּפשעג רעזדנוא ןוא .הבושת רעייא ןייז טעװ ןגייווש

 - ..ןייז לחומ רימ טעוװ ריא ביוא ,טריטסיוקע טשינ יו

 ריא ןבָאה ןקעלפ עטר .ןגיוא ענעסירעגפיוא טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה יז

 | ,טקעדַאב םינפ

 בָאה ךיא -- טגָאזעג רימ סע טָאה ריא סָאװ ,ןייז ריא טלָאז טנוזעג ,יוא ---

 םעד ןגעוו ןטָאברַאפ רימ רע טָאה ,("צ6) רעה םעד ןדלָאמעג ןיײלַא ךָאד סע

 | .ןדער וצ

 ?רעטייוו ןקריוו וצ טכַאמלופ ַא יו ןטכַארטַאב רעטרעוו ערעייא ךיא געמ --|

 ףפלעה ךייא טָאג לָאז ןוא ,ךייא קנַאד ןוא ךייא טעב ךיא --

 ,ץרוק יו ףרַאש ױזַא ןעוועג זיא יאבג ןוא רָאטקַאדער רעה ןטימ ךערּפשעג ןיימ |

 ,היול סיקס--נַא ןופ גנומיטש רעד וצ סנַאנָאסיד ַא ןעוועג ָאד ןטלָאװ םיטרּפ יד

 : ,שיסור ...ךיא בָאה טדערעג זַא ,טנייש רימ
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 רימ טָאה ,טגערעגפיוא ןיב ךיא סָאװ .גנורעדנווװרַאפ טקירדעגסיוא טָאה רע
 רבק םעד ןטערטּפָא לָאז יז ,טלעוּפעג ץרפ םַאדַאמ ייב בָאה ךיא סָאװ ,טקנַאדעג
 בוא :טעּפש וצ ןיױש זיא'ס ..זַא ,ארומ זיולב טָאה רע ...זַא ,ןדלָאמעג טָאה ןוא
 רעדנַא ןייק ףיוא רטפנ םעד גהנמ ןשידיי ןטיול ןעמ רָאט ,רבק ַא ןיוש טבָארג ןעמ
 | י | ,ןייז רבקמ טשינ טרָא

 תונובשח עלַא טימ םענייאניא ןקורּפָא ןייז טוג ױזַא ריא טעװ םיגהנמ עלַא --
 ןוא ןצרּפ ןשיוצ -- ןעניפעג ור עקיבייא ןייז זומ יקס---נַא !?ײרענַאקיטילָאּפ ןוא
 !ןענָאזעניד

 ."ץרּפ להוא,, רעד ןענַאטשטנַא םלוע-תיב רעשנעג רעװעשרַאװ ןפיוא זיא ױזַא
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 -- עשרַאװ ןופ ןסַאג עשידיי יד רעביא םלוע -תיב םוצ ןורא ןכָאנ קידנעייג

 בָאה -- ןדיי טנזױט 80 ןשיװצ ,עשנעג ,סעקוװעלַאנ ,דוַאיעשּפ ,עקסרַאמיר ךרוד
 ,געו רעד זַא ,טכַארטעג ךיוא בָאה ךיא -- טנייװעג ןוא טצכולשעג רָאנ טשינ ךיא

 ןדימש טעוװ ןוא טייוו ןריפ טעװ ,חכרב סיקס--נַא טימ ןביױהעגנָא בָאה ךיא סָאװ
 .טייק-שידיי רעד -- טייק רענעדלָאו רעד ןיא ןעגניר

 סָאד .טנַאירָאה ןיימ רעביא ןבילקרַאפ ךיז ןכיגניא ןבָאה סערַאמכ ערעווש
 -רעטייוו עניימ ףיוא ןעלגנַאר ןעמונעג רדסכ ךיז ןבָאה "ןעמוקפיוא סָאד ןוא ןלַאּפ,
 ּפָאק ןרעביא ךַאד ןייק ןוא םייה ןייק ,רערעדנַאװ ַא ןרָאװעג ןיב ךיא .ןגעטש עקייד
 -- ןענופעג טשינ

 ףיא טנקירט סָאװ ,גיווצ ַא דלַאװ ןשידיי ןטנערבעגסיוא ןיא טנייה ןוא
 זיא םערָא יו ךיא סייו -- סעבמעד ענעבילבעג-ץנַאג סנ יִּפ לע יד ןופ םענייא
 ,..לֿפה"ךס ןיימ

 ףקילבנגיוא ןוא ןלָאצ ענלצנייא ןעוועג ןענעז ךייר רעבָא

 ,היוול סיקס--נַא -- רעטסכעלרעייפ רעד ןוא רעמוז םענעי רעטסכייר רעד ןוא
 .רבק םייב שידק רעד -- דובכ רעטסערג רעד ןוא

 ,רעטעברַא ,רענַאיצולַאװער ןטלַא ןופ געוו-סנבעל ןגעוו טלייצרעד טָאה ענזיצַאק

 !?טיונ ןוא טנלע ןיא רעדירב ןוא רעטסעווש,, ןופ רבחמ ,רעביירש

 ,ּפָאק ןטזױלבטנַא ןַא טימ טדערעג טָאה ענזיצַאק

 ,לטיה סָאד ּפָארַא םענ, :טרעהרעד ךיא בָאה רּבק םוצ ןעגנאגעגוצ ןיב ךיא ןעוו
 ..שמש ןייק ,ןזח ןייק טשינ ךָאד טסיב

 ןוא ,עטקעדַאב יינש ןסייוו טימ ,ןעעלַא יד ףיוא רעטנזיוט יד ןעזרעד בָאה ךיא
 ,טסולרַאפ ןסיורג ןיא טסיירט ַא ייז רַאפ ןייז ףרַאד שידק רעד זַא ,טליפרעד

 ..לוליח ַא ,סורדרַאפ ַא -- ןעוועג טלָאװ ּפָאק ןליוה ַא טימ שידק ןוא

 .ןרערט טקיטשעג ןבָאה ךימ ,שידק טגָאזעג בָאה ךיא

 "טפַאשרעטסיײמ עטקישעג, יװ ןעמונעגפיוא טשינ סע ןבָאה רעטנזיוט יד רעבָא
 ,רעלטסניק ןופ ןצרַאה ןיא תמא םעד ןליפ ייז ---

 ןעגנַאלק יד טימ טפולרעטניוו יד טליפעגנָא טָאה רָאכ ןטימ עטָאריס ןזח רעד
 ,"םימחר אלמ לא, ןופ
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 ,דרע רעטיינשרַאפ טימ לדיר ַא ןביוהעגפיוא טָאה ןרבק ַא

 !עגר ַא טרַאװ ---

 ןדלָאמעג ךיוה ןוא האזמ טרעטנענרעד ךיז טָאה רבק םענעפָא םוצ

 רעד וצ גנַאהרָאפ םעד ןבייהפיוא טשינ רימ ןלעװ םישולש וצ םיוא --

 !ףזָאלרַאפ "עּפורט רענליוו, יד ךיא לעװ "קוביד,, ןופ ערעימערּפ

 ..!טבעלרעד

 רעד ןופ ןלעוװש יד וצ טכיירגרעד טָאה יקס---נַא :ןיינ ...?ןברָאטשעג זיא יקס---נַא
 ,טייקיבייא

 ."ךיז ןיא ןעמוקפיוא םעד טגָארט ןלָאפ סָאד,

 תונויער ןוא תונורכז ,"קירוצ ןוא ןיהַא; :ךוב ןופ

 .1903 עשרַאוװ .4 דנַאב .רָאיטקַא ןַא ןדי ַא ןפ
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 שיקרַאמ ץרפ

 עט עט עט טל ,ע

 ןטענַאס רעװעשרַאװ יירד

 קי =

 .א

 ,דרעפ-טסַאל ןוא טיילרעגערט ,סרעלדנעה ,ךייא וצ ןדיר

 ,ןעװַאה ןופ ענעלָאװשעג ,ךָאי םעניא עטבילרַאפ ת
 ,ןטַאג עטגָאירַאפ עשידיי ףיוא טכַאנ עקידקיטיירפ יד ןָא טמוק'ס

 !סנפַאה עטקנעבעגסיוא וצ ףיש עקידהרושב ַא יו ךיילג

 ,ןקור ןפיוא ןפרָאװרַאפ לָאסַארַאּפ ןטלַא טימ םוא ךיז טרעק רעלדנעט ַא
 ,דימ ןוא טעװערַאהרַאפ ,טמעשרַאפ -- טכַאלש ןופ יוװ ,ּפָא קרַאמ ןופ טערט רע
 ;טנקורטענּפָא לַאפּפָא ןוא ביוטש טימ טניוו טָאה זדלַאה ןופ סייווש םעד
 ףטימניא -- רע ןוא טּכַאנ יד טוג זיא'ס ,גָאט רעד טוג זיא'ס

 ,רעװַארעשטוק רעד ּפָאק רעלעג רעד טבױטשרַאפ ןוא טעשטָאלקעצ
 ןבתכ עמייהעג ןופ תורוש יוװ ,ךָאנ ןעגנעה ןעמערב ןוא דרָאב יד
 !המיתח עקידכעלייק עצרַאװש ַא יוװ ,זיא טגיילעגוצ לטיה ידי'נ

 1921 ןופ -- רָאי סקעז ,ןילַאװ ,ענַאלָאפ ןיא 1895 ןריובעג -- :שיקרַאמ ץרפ
 -עטיל רעד ןיא הרובחבש ירא רעד .עשרַאוו ןיא טזיורבעג ןוא טניווועג --- 1927 זיב
 טפירשנכָאו רעד ןופ רעדנירגטימ ,"עדטסַאילַאכ , ןעמָאנ ןרעטנוא עּפורג רעשירַאר
 -אק רעטלַא ,ליזיימ ןמחנ ,רעגניז .י .' טימ ןעמַאװצ -- "רעטעלב עשירַארעטיל,
 טימ ןעמַאוװצ -- "ערטסַאילַאכ, רעכיבלמַאז יד ןופ רָאטקַאדעד ;שטיוװַאד .מ ,ענזיצ
 עקיטרָאד יד ןופ הרובחבש ירַא רעד דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא 1927 ןופ .רעגניז .י .י
 -מוא -- 1952 טסוגױא ןט12 םעד -- טריטסערַא -- 1948 רָאי ןיא ןטעָאּפ עשידיי
 -רַאפ-טַאר םעד טַאהעג ביל עביל רעקידנעילג ,רעכיילג ַא טימ טָאה רע .טכַארבעג
 רע .דניז-טיוט ןייז ןעוועג -- תועמשמ -- זיא סָאד .קלָאפ עשידיי סָאד ןוא דנַאב
 יא ןיא הליהק רעשידיי רעטסערג רעד ןופ סָאטַאפ םעד טליפעג קיצרַאה-ףיט טָאה
 רע יװ ױזַא טָא -- דיי רעװעשרַאװ םעד טַאהעג ביל טָאה רע .עשרַאװ -- עּפָאר
 סעשיקרַאמ ןופ ןטסקילײה ןוא ןטסנעש םוצ ןעוועג רע זיא יױזַא לייו ,ןעוועג זיא
 .ןטענָאס רעוועשרַאוו יירד יד ןיירַא ָאד רימ ןעמענ ןעגנוּפַאש עשיטעָאּפ עקילָאצמוא

 :תורוש ענייז טימ ייז ןטײלגַאב רימ
 :סייוו ךיא !דרע עקירעיורט ,עסיורג ,ָא
 ,םילשורי זיב עווקסָאמ ןופ ,קרָאי וינ זיב עשרַאוו ןופ
 !תועימק עקילײה עטלַא יו ,ךיז ףױא עשידיי יד קרעמ יד וטסגָארט-
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 ףגיל ןלַאפעגמוא ןסַאג ףיוא -- ןייז דרעפ-טסַאל ַא טכייל ןוא טוג זיא'ס
 לגילפ עקידעלַאפ רעטנוא ןופ לָאסַארַאּפ םעד טּפַאטַאב רע רָאנ

 . . . למיה ןפיוא ןרעטש עקידתבש עטשרע יד טלייצ ןוא ,טלייצ ןוא

 יב

 ,ןפיוה יד ןיא סנשָארג יד ןיוש ןלייצ סרעלטעב ןוא טיילעמערָא

 ;ןפינק טימ ןוא ןליונק טימ שַאט וצ שַאט ןופ ייז רעביא ןטיש ייז
 סנפיוה עלופ ןופ טפירט הכרב יד .טנעה ןלעפ סע

 !ןּפיל ןיא ןוא רעליימ ןיא ךעלעשערג יד טעװעקַאּפ ןעמ

 ,טנעה עטיירדעגסיוא ףיוא סיפ יד ץלָאטש טימ סעקילַאק ןגָארט סע
 -- ,רעליימ עקידנטלעש סעציײלּפ יד ףיוא ןּפעלש רעבייוו ןוא

 -- טנעּפ טימ ענעבירטעצ ערעטצניפ יװ ,זיימרעדעלפ יו
 ,ןגָאי ןוא ךיז ןלייא ייז ןגינעק-תבש ףיוא םייהַא

 ,ןקז רעדנילב א ןייא טפָאלש טנַאװ רעדנילב ַא ייב רָאנ

 ןקָאז עטיור עטּפָאטשעגנָא טימ עשרעבייוו םידגב ןיא

 ?טרַאװ רע סָאװ ףיוא טסייוו רעוו טרַאװ ןוא טרַאוװ ןוא

 -  -,טבַאנ זיאס יצ טשינ טסייוו רע ,גָאט זיא'ס יצ --- טשינ טסייוו רע
 ;סױרַא- גָאט ןיא טיירש עקידרעװַאשז ַא דליש ַא ץרַאה קיטַאמש ןייז ןופ רָאנ
 6 תרגוב רעכעלקילגמוא ןַא רַאפ ןדנ ףדיי תונמחר ---

 יג

  טילב ןוא טָארד ןופ בעוועג ןיא טרעטנָאלּפרַאפ --- ייז ןענייז טָא
 | צסָאר סנּפָארט -- סנרעטש עטיירב יד ףיוא ןגָארט ייז

 טייל ןוא טָאג רַאפ ןכעלרע דחּפ -- םינּפ ןפיוא ןוא
 ,..הסנרּפ ףיוא תוליפת עטמעשרַאפ -- טנעה יד ףיוא ןוא

 ,ירפרַאפ עטנוװַאדעג --- ,גָאט ןפיוא ךיז ןרעדעפ ייז

 ;טנעו עטלַאק ייב סיוא ,םַאזנייא ,ךיז ייז ןלעטש טָא ,ייז ןעייג טָא

 ,ןרירפ ןוא ךיז ןעיצ ןּפיל יד ,ירפרַאפ טלַאק זיא'ס ;טלַאק זיא'ס

 / ,. .  טנעה ןופ טסָארפ םעד ּפָא ןבייר ןוא ,ןייטש ןָא סיפ טימ ייז ןּפַאלק טָא

 ,ןעײװמַארט רַאפ ּפָא געוו םעד טשינ לָאמנייק ןטערט ייז .ייז ןענייז טָא

 ןעיירש ןוא ייז ןעגנילק קיגרָאמירפ ךלימ ןופ ענעכעלב ןענַאק טימ

 ;עטסערּפרַאפ ,ענעקָארשעצ -- בעוועג ןקיפיול ןופ טימ ןיא

 רעביא ,םולשב ,געוו םעד ךיז ןפיול ייז ןעוו ןוא
 ,טרעביפעצ ןוא טעּפָאסרַאפ --
 . .+ . דסח ןדיי טימ טוט סָאװ ,טָאג ןביול ןוא דרעב יד יז ןּפַאטַאב

 1927-1926 עשרַאװ -- ןטפירש רעוששרַאוו :ךובלמַאז ןופ
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 ו | ינוד קומ .א רידו 'ו

 1910 רָאי ןיא םויזָאּפמיס-רעטַאעט רעסיורג רעד

 )קי -2

 -רעטעּפ רעד זא ,ךיז רימ ןסיוורעד 1910 רָאי ןיא ןגרָאמירפ םענייש א ןי

 גנוטייצ עשידיי עטשרע יד .עשראוו ןייק רעבירא ךיז טכיילק "דניירפ., רעגרוב א

 ןיא ,בגא .ןבעל ןשידיי םעד ןופ ןסירעגּפָא ןוא טייוו ןעוועג גרוברעטעּפ ןיא זיא

 טנעקעג טשינ ןיוש סָאה ןעמ ןוא ןעגנוטייצ עשידיי ןעמוקעגפיוא ןענייז םוחת

 ,ןטייווצ ןפיוא םיּבושי עשידיי יד ןיא ןעמוקנָא טגעלפ סָאװ ,"דניירפ,, ןפיוא ןטרַאװ

 ,גָאט ןטירד רעדָא

 רעד עשרַאװ ןייק ןעמוקענּפָארַא עקַאט זיא גנַאלק ןקיזָאד םעד ךָאנ דלַאב

 | ,טרָאּפַאּפַאר .ש "דניירפ,, ןופ רעבעגסױרַא

 -ַאב םיא טימ ךיז ךיא בָאה !עשרַאװ ןייק ןעמוקנָא ןייז ןופ גָאט ןטייווצ ןפיוא
 ,םעד ןגעװ טדערעג ךיז טָאה סע ,ןפורעגסױרַא ךימ טָאה ץרּפ .ןצרּפ ייב טנגעג
 ךיא .עשרַאװ ןייק רעבירַא ךיז טביילק רעכלעוו ,"דניירפ,, ןיא רעבירַא לָאז ךיא זַא

 -נעזָאר .ש ןעמוק טעװ סע זיב ,לעיפיצנירּפ לייורעד .,ןעוועג םיכסמ דלַאב בָאה

 ,רעטמיטשַאב ןוא רעיונעג ןדער טעװ ןעמ ןוא דלעפ

 -טּפוה יד .טלעװ רעשירַארעטיל רעניילק רעד ןיא טכָאקעג ךיז טָאה סע

 זיא רענעלּפ עלַא ןופ גנוטעברַאטױא רעד רַאפ ןוא ןתעדה-בושי יד ןופ ריטרָאוװק

 ,עשרַאװ ןיא "דניירפ רעד, ,למיה ןטעביז ןפיוא ןעוועג זיא ץרּפ .זיוה סעצרּפ ןעוועג

 ןריובעג זיא (לעּפאק רעדנַאסקעלַא ןעמָאנ רעלופ רעקיטכיר) ינודקומ .א ריד
 יהא עכעלטע ףױא טרידוטש .דנַאלסור-סייוו ,שטיווכעל ןיא 1878 רָאי ןיא ןרָאװעג
 ןוא רעטַאעט ,רוטַארעטיל ןופ ןטיבעג יד סרעדנוזַאב ,עּפָאריײא ןיא ןטעטיזרעוו
 .טעטיזרעווינא רענרעב רעד ףױוא 1909 רָאי ןיא ןעמוקַאב לטיט-רָאטקַאד .עמַארד
 .סעמעט ײלרעלַא ףיוא ןטפירשטייצ ןוא ןעגנוטייצ ןצוט ןיא ןבירשעג טָאה רע שטָאכ
 ןשידיי ןוא ללכב רעטאעט ?ףעוועג זיא ,טעמכ תוחילש ןייז ,טיבעג-טפיוה ןייז --
 רקיעב ךיוא ,תונורכז ןוא רעטאעט ןגעוו קרעוו -- רעכיב ענייז .טרפב רעטַאעט
 ,1910 ,1909 ,1903 ןרָאי יד ןיא טניווועג עשרַאוװ ןיא .רעטַאעט ןשידיי םורַא ןופ
 טניז וא טעטש ןוא רעדנעל ײלרעלַא ןיא רעטעּפשש טניוועג .1914 ,1912 ,1
 ,1958 רָאי ןיא ןברָאטשעג -- קרָאי וינ ןיא -- ָאד ,עקירעמַא ןיא 1922 רָאי םעד
 -רעטַאעט רעשידיי רעד ןוא רעביירש ןוא רעוט-רוטלוק עטסשימַאניד יד ןופ רענייא
 עשידיי רעוועשרַאוװ סָאד ןעוועג עיּפשמ ןוא ץרפ .ל .י ןופ ןעוועג עפושומ .רעקיטירק
 .הריבה ריע רעשידיי רעד טָא ןיא ןעניווו ןייז ןופ ןרָאי סקעז יד ןיא ןבעל-רוטלוק
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 יד זיא גרוברעטעּפ ןיא םורָאװ ,עשרַאו ןיא ךיוא ?טפַאשלעזעג עשירַארעטיל , י
 .טרעהעג טשינ ריא ןופ טָאה ןעמ ןוא ןפָאלשעג טפַאשלעזעג עקיזָאד

 יד ןרָאװעג טלעטשעגנעמַאװצ זיא סע ןוא דלעפנעזָאר .ש ןעמוקעג זיא סע
 ,תובשחמ-לעב ,ןעזייר םהרבא ,שא ,ץרּפ :"דניירפ,, רעװעשרַאװ םעד ןופ עיצקַאדער
 -טימ עכעלרעסיוא ןופ ייר רעצנַאג ַא ץוחַא ,רעטייוו .א ,דלעפנעזָאר .ש ,גרעבמָאנ

 ןעמענ עסיורג טימ רעטעברַא

 -ַאעט סלַא טּפיױהרעד ןרָאװעג ןדַאלעגנייא לָאמ ןטשרע םוצ ךיא ןיב ָאד ןוא

 -ער רעד ןיא ןטעברַא ערעדנַא טַאהעג בָאה ךיא ,ךיז טייטשרַאפ .רעקיטירק-רעט
 היא סָאד .רעקיטירק-רעטאעט סלַא ןרָאװעג ךיא ןיב ןדַאלעגנייא רעבָא ,עיצקַאד

 ,סוחי-טּפיוה ןיימ ןעוועג ,ןגָאז וצ ױזַא

 -עקָארשרעדמוא רעטסעפ ַא ןגעוו טדערעג לָאמ ןטשרע םוצ ןעמ טָאה ָאד ןוא

 ןיא גנובערטש עכעלרע עדעי ןציטש ,דנוש ןטימ ףמַאק --- קיטילָאּפ-רעטַאעט רענ

 וצ טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ סערעטניא םעד ןקעװ רקיע רעד ןוא רעטַאעט

 .עגַארפ-רעטַאעט רעד

 עגַארפ" רעטַאעט רעד טימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז טָאה עיצקַאדער רעד ןיא

 .רעטייוו .א -- גנויצַאב ערָאלק ןוא עטסעפ ַא ריא וצ טַאהעג ןוא

 "רַא-םַארגָארּפ ענעפורעג ױזַא עלַא ןשיווצ ,"דניירפ,, רעמונ ןטשרע םעד ןיא
 "עג זיא סע .רעטַאעט ןגעוו לקיטרַא-םַארגַארּפ ַא רעניימ ךיוא ןעוועג זיא ,ןעלקיט
 ןופ עיצקַאדער רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טדערעג טָאה סָאװ ,לקיטרַא רעטשרע רעד ןעוו
 ,לקיטרַא-עיצקַאדער ַא ןופ ןָאט םעד ןוא ןעזסיוא םעד טַאהעג טָאה סע .גנוטייצ רעד

 -יילק םעד ןיא םערוטש ַא ןביוהעגפיוא טָאה לקיטרַא רעטשרע רעקיזָאד רעד
 -סיוא רעקיטכיר רעד טשינ "םערוטש,, טרָאװ סָאד זיא רשפא .לטלעוװ-רעטַאעט םענ
 ןבָאה טעטיװיַאנ רעייז ןיא .סרעטַאעט יד ףיוא ןלַאפעגנָא זיא קערש ַא טעּפע .קורד
 -רַאפ וצ ,ייז ןריניור טושּפ ךיז טביילק ןעמ --- וויטימירּפ רעייז טסַאפעגפיוא סע ייז
 ַאמעטסיס ןוא רעטריזינַאגרָא ןַא -- ללכה ,םוקילבוּפ ןופ ןגיוא יד ןיא ייז ןסואימ
 לקיטרַא רעטשרע ןיימ זַא ,ןבעגוצ זומ ךיא ...ייז ףיוא ךיז טקור טָאקיָאב רעשיט
 | - .קידנסייר וצ ןוא שירעפמעק וצ ,ףרַאש וצ לסיבַא ןעוועג זיא

 א 8 ++

 טָאה יז .ןרָאװעג טבעלעגפיוא רעמ ךָאנ זיא ?טפַאשלעזעג עשירַארעטיל , יד

 ןיא ריא טימ ןייג וצ טיירג זיא ןוא שילַארָאמ יז טציטש סָאװ ,גנוטייצ ַא ןעמוקַאב

 .רעסַאװ ןיא ןוא רעייפ

 סָאװ ,ןבעל ןשירַארעטיל רעװעשרַאװ םעד ןיא טייצ עטסנעש יד ןעוועג זיא סע

 ,גנַאלקּפָא ןטסערג םעד טַאהעג טָאה ,ןעמונעגרעטנוא ןבָאה רעלעטשטפירש עשידיי

 עשידיי יד ןופ טייקיטעט יד טנגעגַאב טָאה םוקילבוּפ ןופ עמַאנפיוא עטסמערַאװ יד

 .עשרַאװ ןיא ןטַארעטיל

 ןעוועג זיא סע .עדָאמ ןיא ןיירַא ןענייז ןטסילַאנרושז עשידיי יד ןופ רעלעב יד

 גנוזעלרָאפ ַא ףיוא ,לַאב-ןקסַאמ ַא ףיוא ןטַארעטיל עשידיי וצ ןלַאפוצניײרַא סוחי א

 .ײז טימ םוקנעמַאזוצ ַא ףיוא םתס ןוא

 ,רעלָאמ ,רעביירש ןופ ,עלעיציפֶא ןייק טשינ ,גנוקינייאראפ ַא ןעוועג זיא סע

 ועמ ןעוו ןוא ,רוטלוק ןוא טסנוק רעשידיי ןופ רעייטשרָאֿפ ערעדנַא ןוא רעקיזומ
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 טיירג ןעוװעג טנעה עשיגרענע ןוא עקיסיילפ ןענייז ,ןעמענרעטנוא סעּפע טגעלפ

 | ,טעברַא רעד וצ

 גנוציז ַא ףיוא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ,רעכיז ױזַא ןוא קידרעפָאה ךיז קידנליפ

 עקיזיר ַא ןריזינַאגרָא וצ ?טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל, רעד ןופ טעטימָאק םענופ

 .רעטַאעט ןרעסעב ַא רַאפ עיצַארטסנָאמעד

 רַאפ טגיילעגרָאפ טָאה רע זַא ,ןסקַאװעגסיױא ױזַא תוגשה יד ןענייז ןצרּפ ייב

 יד ,עשרַאװ ןיא לָאז ןקיטכערּפ ןסיורג םעד ןעמוקַאב וצ טירטסױרַא ןקיזָאד םעד

 ,םישעמ עסיורג ךָאנ ןעיצ תוגשה עסיורג .?עינָאמרַאהליפ,

 םעד ןטעב ןייג וצ ןלַאפעגנײיא טשינ טייצ רענעי זיב םענייק רָאג טלָאװ סע

 רעשידיי ַא רַאפ עיטַארקַאטסירַא רעשיליוּפ רעד ןופ לּפמעט-קיזומ ןשיליוּפ ןקיזָאד

 ןוא ןקַאילַאּפ ןשיװצ האנש רעקיכעּפ ןופ טייצ רעד ןיא ךָאנ טרפב ,גנולמַאזרַאפ

 "וצוצ טכייל ןעוװעג ןיוש זיא ,טלעוּפעג ךיז ייב תוגשה יד רעבָא סע ןבָאה ,ןדיי

 ,גנוכעלקריוורַאפ רעשיטקַארּפ רעד וצ ןעמוק

 ,הווה ךכ ןוא

 רַאפ "עינָאמרַאחליפ,, ןופ לָאז רעד ןרָאװעג ןעמונעג זיא םורַא געט רָאּפ ַא ןיא
 ,?טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל,, רעד ןופ טירטסױרַא םעד

 טרעהרעד טָאה רע ןעוו ,קערש סנַאזעניד .י ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק לעװ ךיא

 ןעמל -- רימ וצ ןעקנווועג טָאה רע .?עינָאמרַאהליפ ,, רעד ןגעוו גַאלשרָאפ סעצרּפ

 ןופ רעדילגטימ ערעדנַא וצ ןעקנוװעג טָאה רע .ןגעק ןעמיטש לָאז ךיא םשה

 ןוא טייז א ןָא ןפורעגּפָא ךימ רע טָאה ,ןפלָאװעג טשינ טָאה סָאד זַא ןוא ,טעטימָאק

 ;םימחר ןטעבעג ךיז

 "מוא ןַא ,הלילח ןעמוקסױרַא ןעק סע ,ןצרּפ ןופ ןריפרַאפ טשינ ךיז טזָאל --

 ןלעוו ייז זַא ןוא ??עינָאמרַאהליפ, יד ןבעג טשינ ,סנטשרע ,ןלעוװ ןקַאילָאּפ ,קילג
 ןעק סע סָאװ ,סייוו טָאג ןוא גנולמַאזרַאפ יד ןלַאפַאב ייז ןלעוװ ,ןבעג ָאי ןיוש

 ,ןעמוקסיורא

 ,טעטימָאק ןופ רעדילגטימ ערעדנַא יד טימ טחנעטעגנייא רע טָאה ױזַא ןוא = |

 זעמ זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא גנורעטסייגאב יד .טלעוּפעג טשינרָאג רעבָא טָאה רע

 "ףינָאמרַאהליפ,, יד ןעמוקַאב וצ רעניײצקַאב טימ ,ףמַאק טימ -- טמיטשַאב טָאה

 ,טירטסױרַא םעד רַאפ

 טפרַאדעג טשינ רעניײצקַאב ןייק רָאג טָאה ןעמ זַא ,ךיז טָאה טזָאלעגסיױא ןוא

 רעבָא ,ןָאטעג םירק ַא קיטפיג ,תמא ,ךיז טָאה רעטלַאװרַאפ רעד ,קַאילָאּפ רעד .ןבָאה

 -רַאהליפ, יד טרעדָאפעג טָאה רע ;קידריוװ ןוא ץלָאטש ןעוועג זיא חילש רעזדנוא

 | .ןעמוקַאב יז טָאה ןוא ?עינָאמ

 זַא ,ןרעדָאפ ןבױהעגנָא ןבָאה ייז ;טומ ןעמוקַאב טשרע ןבָאה עקידנקערש יד |

 | /  ףינָאמרַאהליפ , רעד ןופ ןגָאזּפָא ךיז ןלָאז רימ

 ןריזינַאגרָא ,ךיז ןטיירג ןקאילָאּפ :ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ןענייז ןעגנַאלק עטסיוו

 ןעמ טָאה רעיא וצ רעיוא ןופ ,תוגירה ןייז ןלעװ סע ,ןעגנוי-ןסַאג ןופ סעדנַאב

  ,ךיז ןשיװצ ןקַאילָאּפ ןופ ןסעומש עטרעהעגרעטנוא טשרמולכ ןבעגעגרעביא

 ...ןזייװַאב ייז ןלעװ רימ ,"עינָאמרַאהליפ,, ןיא ןָאגרַאשז רעייז טימ ןדיי --

 ננוקריוו ןייק זדנוא ףיוא ןבָאה ןעגנַאלק עקיזָאד יד זַא ,ןגָאז טשינ לעוװ ךיא

 רעקױר רעד ליפא ;"רערעטּכינ, לסיבַא ןרָאװעג ןענייז עקינייא ;טַאהעג טשינ
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 ןופ קיגיטכײל וצ לסיבַא ןעוועג זיא סע זַא ,טמיורעגנייא רימ טָאה רעטייוו .א

 ,טשינ ןעמ ןעק קירוצ ןייג רעבָא ,זדנוא

 רעשידיי רעד :תועידי עשיטסימיסעפ ערעדנַא טימ ןעמוקעג ןענייז לייט ַא
 ארומ טעװ רע ,"עינַאמרַאהליפ, רעד ןיא ןרעה זדנוא ןעמוק טשינ טעװ םלוע

 -ליפ, רעד ןיא רענדער עשידיי ןרעה ןייג וצ טניווװועג טשינ ללכב זיא רע .ןבָאה
 ."עינָאמרַאה

 ביל דניק טעװעלַאבעצ ַא יװ טָאה רע :טנשקערַאפ ןוא קיור ןבילבעג זיא ץרּפ

 ;גנוזָאל יד טזָאלעגסױרַא ענזירּפַאק רע טָאה ,רעייפ טימ ךיז ןליּפש וצ טַאהעג

 ףוויוא ןרעטנוא ןופ סױרַא ,"עינָאמרַאהליּפ,, ןיא ---

 רעד ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ,1910 רַאונַאי ןט22 םעד ,גָאטײב תּבש ףיוא

 "טשינ סעצרּפ טימ ןבירשעג זיא טירטסױרַא םעד ןגעוו סנָאנַא יד ,טירטסױרַא
 ;טײקטגָאזרעד

 ,ןטסיטרַא יד :ינודקומ .א ר"ד

 ,םוקילבוּפ סָאד ןוא רעטַאעט סָאד :רעטייוו .א

 .רענײטַאל זיב ןדַאּפדלָאג ןופ :גרעבמָאנ .ד .ה

 ,טכיזרעביא ןוא עמוזער :ץרּפ .ל .י

 "עג זיא טירטסױרַא רעד ןכלעוו ףיוא ,גָאטײב תבש רעד ןעמוקעג זיא טָא ןוא

 רימ .עטגערעגפיוא לסיבַא ןצרּפ ייב ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענייז ריִמ ,טמיטשַאב ןעוו
 טָאה רעדעי סָאװ ,יונעג טלעטשעגטסעפ ה"ד -- עכָארּפ לקיטש ַא טכַאמעג ןבָאה

 .ןדער וצ

 סעקישטעטימָאק עגנוי ןפיולוצ ןעמוקעג ןענייז זיוח ןיא ןצרּפ ייב קידנעייז
 ,טלייצרעד ןבָאה ןוא עטגערעגפיוא ,עטעּפָאסרַאפ ,רעדילגטימ עיירטעג םתס ןוא

 ןוא לופ ןיוש זיא לָאז רעד ."עינָאמרַאהליּפ,, יד ךַאפנייא טמערוטש םלוע רעד זַא

 יד טמענרַאפ יײר יד ןוא עסַאק רעד ייב ייר ןיא ןעייטש ןשטנעמ רעטנזיוט
 | ,סַאג עצנַאג

 ,גנולעטשרָאפ עקיטכיר יד ןעמוקַאב טשינ רימ ןבָאה ןטעפַאטש עקיזָאד יד ןופ

 ןעמוקעגוצ ןענייז רימ זַא טשרע .?שינָאמרַאהליפ, רעד םורַא ךיז טוט סע סָאװ

 סָאװטש ןעזרעד רימ ןבָאה ,ךיז טניפעג "עינָאמרַאהליפ , יד ווו ,סָאג רעד וצ טנעָאנ
 שממ זיא סָאג עצנַאג יד :עיזַאטנַאפ עטסכייר יד ןגיטשעגרעכירַא טָאה סָאװ ,סנױזַא

 רימ .טּפָארּפרַאפ ןעוועג זיא גנַאגנײרַא רעטיירב רעד .ןשטנעמ ןופ ץרַאװש ןעוועג
 רעבָא .גנַאגנײרַא םוצ טירט ןייק ןכַאמ טנעקעג טשינ ןוא ןייטש ןבילבעג ןענייז
 -רַא ןטנעדוטס ,טיילעגנוי עטציהעצ קילדנעצ רָאּפ ַא ןסקַאװעגסיױא ןענייז דלַאב
 םעד ןטלַאּפש ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא ,סעטָאּפַאק עגנַאל ןיא ךעלמירוחב ןוא רעטעב
 -נעמ ןסיורג םעד ןשיווצ קידנעייג .גנַאגכרוד ַא זדנוא רַאפ ןכַאמ ןוא ןשטנעמ ןופ םי
 סעיצַאגעלעד, געוו םעד טלעטשרַאפ טירט ןדעי ףיוא זדנוא ןבָאה ,םָארטש-ןשט
 יד ןבעג ייז ןלָאז רימ זַא ,רעטנזיט יד ןופ ןעמָאנ ןיא טרעדָאפעג ןבָאה עכלעוו

 | .לַאז ןיא ןעמוקוצניירַא טייקכעלגעמ

 םלוע ןסיױרג ַא רַאפ קידנעייטש שממ ןעניישעצ ךיז טגעלפ סָאװ ,ץרּפ ,ל .י
 לכיימש ןטיירב ַא טימ טָאה ,גנוי ןוא קיטרַאפגָאלש ,קיציװ רעייז ןרעו טגעלפ ןוא
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 רימ ןוא ןזָאלנײרַא רעירפ זדנוא לָאז ןעמ זַא ןטעבעג ןגיוא ענעדנוצעגנָא טימ ןוא
 / .ןכַאמ ךיז טזָאל סע סָאװ ,ןעז ןיוש ןלעוו

 זיא סע .םלוע םעד ןקיוראב וצ טקריוועג ןבָאה רעטרעװ עטושּפ עקיזָאד יד

 ןבָאה ָאד ןוא .לַאז ןיא ןײרַא ןענייז רימ ןוא זדנוא רַאפ געוו ַא ןרָאװעג טכַאמעג

 ,טקַאּפעג ןעוועג זיא לָאז רעד :סעזעידנַארג סָאװטע ךיז רַאפ ןעזרעד טשרע רימ
 ןרָאװעג זיא ליטש ןוא ןשטנעמ ןענַאטשעג ןענייז ןעגנַאגכרוד יד ןיא וליפא ןוא
 זיא סע זַא ,ליטש ױזַא ,ןזיווַאב ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,ןשטנעמ ןופ םי רעקיזָאד רעד

 ,ךעלמייהמוא לסיבַא ןרָאװעג זדנוא

 עקידנטרַאװ רעטנזיוט ןופ יירעמושז ַא ןגָארטעג ךיז טָאה סַאג רעד ןופ זיולב

 ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד טימ גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג ךיילג ךיז טָאה ץרּפ ,ןשטנעמ
 ?ֿינָאמרַאהליפ,, יד ןגירק רימ !זַא ,ןרָאװעג טמיטשַאב זיא סע ןוא ,?עינָאמרַאהליפ,
 -געמ יד ,סַאג רעד ףיוא טייטש סָאװ ,םלוע םעד ןבעג וצ ידכ ,תבש ןטייווצ ןרַאפ
 ,זדנוא ןרעה וצ טייקכעל

 יד ןבעגעגרעביא טָאה רע .םלוע םוצ ןגָארטעגסױרַא טושּפ ןעמ טָאה ןצרּפ
 תבש גָאטכָארעביא ןעמוק ןוא ןייגעצ ךיז םלוע םעד ןטעבעג ןוא גנומיטשַאב עקיזָאד
 | ,טייצ רעד ןיא

 ןיירַא קירוצ זיא ץרּפ ןוא גנורעטסייגַאב טימ ןעמונעגפיוא סע טָאה םלוע רעד
 | ,לַאז ןיא

 רעד ףיוא ןזיוואב ךיז ןבָאה ,רענדער עקירעביא יירד יד ,זדנוא טימ ץרּפ ןעוו
 רעקידמערוטש רעד ןופ ןָאטעג רעטיצ ַא שממ עדייבעג עצנַאג יד טָאה ,םרָאפטַאלּפ
 .עיצַאװָא

 טָאה ץרּפ ןעוו ,טרזחעגרעביא ךיז טָאה ,טפַארק רעמ טימ ךָאנ ,עקיבלעז סָאד
 ןביֹוחנֶא טנעקעג טָאה רע זיב טייצ טונימ ףניפ ןעמונעג טָאה סע .ןדער ןביוהעגנָא

 ןרָאװעג טמערַאװעצ ױזַא זיא םלוע ןטרעטסײגַאב ןסיורג ַאזַא רַאפ ,ץרּפ ןוא

 רעד ןופ גנולייטעצ עגנערטש יד ןסעגרַאפ ןצנַאגניא טָאה רע זַא ,ריפניירַא ןייז ןיא

 ןגעו יא טדערעג טָאה רע .סעמעט ערעזדנוא ןיא ןסירעגניײרַא ךיז טָאה רע .עמעט

 רע טָאה טדערעג .םוקילבוּפ םעד ןגעװ יא ןוא ןרָאיטקַא ןגעוו יא ,רַאוטרעּפער םעד

 .ןעמערַאװעצ ךיז טגעלפ רע ןעוו ,ןעוועג זיא רעגייטש ןייז יוװ ,ןביוהרעד ,שיטעטַאּפ

 -רַאפ טָאה רע :ענערָאלרַאפ יו ןסעזעג ןענייז ,רענדער יירד ערעדנַא יד ,רימ

 סָאװ ,רעטייוו .א זיולב .זגורב טושּפ ןעוועג זיא גרעבמָאנ ,סעמעט ערעודנוא טּפָאכ

 רע לָאז, :טלַאוטשעג טָאה ,ןצרּפ רַאפ גנורערַאפ עשיטסימ א שממ טַאהעג טָאה

 ".,רעפיט טקריװ רע ,רעסעב סע טכַאמ רע ,ודנוא רַאפ ךיוא ןדעד

 זיא ,עדער ןייז טקידנעעג טָאה ץרפ ןעוו ,לַאז ןיא ןָאטעג ךיז טָאה סע סָאװ
 -יורג ַא ןופ עקירעטסיה ַא יו טושּפ ןזיוועגסיוא סע טָאה רימ ,ןבײױשַאב 'וצ רעווש
 ץרּפ ןעו ךיוא טרזחעגרעביא ךיז טָאה עקירעטסיה עקיזָאד יד .ןשטנעמ הנחמ רעט
 .ןעוועג ךיא ןיב רענדער רעטשרע רעד .זדנוא ןופ ןדעי טלעטשעגרָאפ טָאה

 ןופ רעדעי .טלזגַאב טשינ זדנוא טָאה ץרּפ זַא ,ךיז טָאה טלשטשעגסױרַא ןוא

 ןיימ ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןיב רעכלעוו ,ךיא .ןגָאז וצ סָאװ גונעג טַאהעג טָאה זדנוא
 -מָאנ .ןריולרַאפ טשינ ךיז בָאה ,םוקילבוּפ סיורג ַאזַא רַאפ ןטָארטעגסױרַא ןבעל
 טָאה רע :סעמענעגנָאמוא סעּפע ןעשעג זיא ןרעטייוו .ַא טימ רָאנ ,טשינ ךיוא גרעב
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 טפרַאדַאב םיא רימ ןבָאה עדער ןייז ךָאנ ןוא ןריולרַאפ ךיז גנוגערפיוא סיורג ןופ
 ,ןסילוק יד רעטניה ןרעטנימ

 -רַאפ .עזייב ןייק טשינ ןוא עפרַאש ןייק ןעוועג טשינ ללכב ןענייז סעדער יד
 בָאה ,לשמל ,עדער ןיימ ןיא .סעדער עלַא ןיא ןעוועג זיא רעצ ןוא גָאטיײװ :טרעק

 ןייז טימ ,רע .רעליּפשיוש ןשידיי םעד ןופ בצמ ןכעלקילגמוא םעד טרעדלישעג ךיא
 "ַאט ןטעדליבעגסיוא-טשינ ןייז טימ ןוא גנורַאפרעד רעמערָא ןייז טימ ,ןסיוו םערָא
 רימ .גנויוב רעטַאעט ןופ ךָאי ןצנאג םעד סעציילּפ ענייז ףיוא טגָארט ,טנַאל
 ףעגנובערטש ערעסעב ענייז ןיא רעליּפשיש ןשידיי ןעמערָא םעד ןפלעה ןפרַאד

 .עיינ ןעמוקפיוא ןיוש ןלעװ אליממ ןוא רעליּפשיוש עטלַא יד ןפלעה רימָאל

 טָאה רע .רעטייוו .א טדערעג טָאה ןָאט ןרעשיטקַאט ןוא ןרעלעדייא ןַא ךָאנ ןיא
 ןיא טיײקמערָא םעדיוב ַאזַא ןוא קלָאפ טלַא ַאזַא ןגירשעגסיוא ןרערט טימ טעמכ

 . ,רעטַאעט ןייז

 יד טשינ ןעוו ןוא ,ךעלכַאז ןעוועג ,רוטַאנ ןייז טול ,ללכב זיא גרעבמָאנ .ד .ה
 רעטַאעט רעד עכלעוו ףיוא ,סעשטיװָאשבַאש יד ,םוקילבוּפ ןגעוו רעטרעוו עכעלטע
 .עדער-ןָאלַאס ַא שממ ןעוועג עדער ןייז טלָאװ ,ךיז טציטש

 רע טגעלפ דנַאטשוצ ַאזַא ןיא ןוא קידנצילב ,קידרעייפ ןעוועג זיא ץרּפ .ל .י
 -ָאפַא טימ ןצילב טגעלפ רע .םעלבָארּפ זיא סע עכלעוו ךעלכַאז ןרירַאב טשינ םתס
 ,ןצַאז עטקַאהעגּפָא ,עצרוק טימ ,ןעמזיר

 טּפעקעג רעטַאעט ןשידיי םעד ןבָאה רימ זַא ,ןעוועג רעבָא זיא קורדנייא רעד
 ןּפעק טלָאװעג טָאה םלוע רעסיורג רעד זַא ,םינּפַא ,םויזָאּפמיס ןקיזָאד םעד ףיוא
 "ףינָאמרַאהליפ,, ןיא הנווכ רעקיזָאד רעד טימ ןעמוקעג זיא רע ,רעטַאעט-דנוש םעד
 ןרעה טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,סָאד טרעהעג סעדער ערעזדנוא ןיא טָאה רע ןוא

 ,םויזָאּפמיס רעד ןביוהעגפיוא טָאה םערוטש ַא
 םלוע רעד .ןטשרע םעד ןופ רעקידמערוטש ךָאנ ןעוועג זיא תבש רעטייווצ רעד

 רימ עכלעוו ,סעדער ?עשימרוטש,, יד ןגעוו ןעגנַאלק יד ןופ ןדנוצעגנָא ןעוועג זיא
 רעטציירעגפיוא רעד טָאה תבש ןטייווצ םעד זַא ,זיא תמא רעד ןוא .ןטלַאהעג ןבָאה
 ,רעפרַאש לסיבַא ןעוועג ןענייז רימ ןוא טּפעלשעגטימ זדנוא םלוע

 רעוו ,טַאה ןעמ עכלעוו ןיא ,םויזָאּפמיס םעד ןגעוו עסערּפ רעד ןופ ןטכירַאב יד
 ןבָאה ,םלוע ןופ םזַאיזוטנע ןקיטלַאװעג םעד טרעדלישעג ,רעקינייו רעװ ןוא רעמ
 ,טירטסױרַא םעד טייקפרַאש ןבעגעגוצ ךיוא

 עטשרע עצנַאג יד טעמכ טָאה "דניירפ, רענעטלַאהעגנייא ןוא רעקיור רעד
 ןרָאי עגנַאל ןיוש טָאה עשרַאװ,, :םויזָאּפמיס ןגעוו טכירַאב םעד רַאפ ןבעגעגּפָא טייז
 "ךניירפ, רעד טָאה -- גנולמַאזרַאפ עקידנרינָאּפמיא ןוא עסיורג ַאזַא ןעזעג טשינ
 ןסיורג רעייהעגמוא ןַא טכַאמעג ןבָאה ןטַארעפער יד, -- טכירַאב ןייז ןביוהעגנָא
 ןבעגעגרעביא זיא ?דניירפ,, ןיא .רעטייוו "דניירפ רעד, טלייצרעד -- ?קורדנייא
 ,ד .ה טשרקיע רעד ןוא יונעג טעמכ סעדער ריפ עלַא ןופ טלַאהניא רעד ןרָאװעג
 -ָאשבַאש יד ןגעוו טדערעג טָאה רע ןכלעוו ןיא ,טַארפער ןייז ןופ לייט סגרעבמָאנ
 ,ךיז טציטש עשרַאװ ןיא רעטַאעט רעשידיי רעד עכלעוו ףיוא ,סעשטיוו

 -ײמ שעכעלטפַאשלעזעג יד טרעדורעגפיוא טָאה רעטַאעט ןגעוו םויזָאּפמיס רעד
 טימ ,וטפיוא םענעגייא ןַא רַאפ םויזָאּפמיס םעד טכַארטַאב טָאה "דניירפ רעד ,, .גנונ
 טשינ ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא יד .ןצנַאגניא ךיז טריציפיטנעדיא רע ןכלעוו
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 -בלַאה ַא טימ רעװ -- רעטעּפש רעבָא ןבָאה ,םויזָאּפמיס םעד ןגייוושרַאפ טנעקעג
 .ןריקַאטַא וצ זדנוא ןביוהעגנָא --- ןפָא רעוו ןוא לוטיב םענעטלַאהַאב ַא טימ ןוא ליומ

 טָאה סָאװ ,סנױזַא סעּפע טריסַאּפ טָאה םויזָאּפמיס ןזעידנַארג ןקיזָאד םעד ףיוא
 ,ךעלנעזרעּפ רימ רַאפ טַאטלוזער ןרעטיב ַא רעייז טָאהעג טעמכ רעטעּפש

 ןרענײטַאל ןוא ןענעדַאפדלָאג ןגעו רָאנ טדערעג טָאה סָאװ ,גרעבמָאנ ,ד .ה

 ןגעװו -- עמעט סרעטייוו .ַא ןיא ןסירעגנײרַא ךיז טָאה ןוא טייז ַא ןָא קעװַא זיא
 רעד ףױא ךיז טציטש רעטַאעט רעשידיי רעד זַא ,טרעלקרעד טָאה רע ,םוקילבוּפ
 לקגעי ןענייז רעטַאעט ןשידיי םעד ןופ רעייג ןוא ןטאנעצעמ יד זַא ,טלעוװרעטנוא
 יד ןעמונעגפיוא טָאה םלוע רעסיורג רעד .רעכערברַאפ םתס ןוא סעשטיװָאשנַאש
 רעביא ןגָארטעצ ץילב א יו ךיז טָאה סָאד .קערש ןוא ליורג טימ גנוקעדטנַא עקיזָאד

 טָאה ןסייהעג רעבָא .קידארומ ןעועג זיא גנוגערפיוא יד ןוא טָאטש רעצנַאג רעד
 ןדנוברַאפ סעַּפע זיא םויזָאּפמיס רעצנאג רעד .טקעדעגפיוא סע בָאה ךיא זַא ,סע

 .ןעמָאנ ןיימ טימ ןרָאװעג

 ןביוהעגפיוא רעטשרע רעד בָאה ךיא לייוו ,ךעלדנעטשרַאפ ןעוועג זיא סע ןוא
 ,עסערּפ רעד ןיא ןּפָא ןוא ףרַאש עגַארפ-רעטַאעט יד

 ,רימ ןרָאװעג ןבירשעגוצ ץלַא אליממ זיא

 ןיא רענירג א ןיב ךיא ,רָאלק ןעוועג זיא ,ןגָאז טנעקעג טשינ סע בָאה ךיא זַא
 ,טנעקעג קינייװ רָאג םלוע-רעטַאעט רעװעשרַאו םעד ךָאנ בָאה ,ןליוּפ

 ןשידיי םעד טוג טנעקעג טָאה סָאװ ,רעװעשרַאװ ַא ןגָאז טנעקעג טָאה סָאד
 ,רעטַאעט עשידיי סָאד טכוזַאב סָאװ ,םלוע

 םענעגנָא רָאג ןעוועג טשינ זיא ןעמעלַא זדנוא זַא ,ןגָאז וצ קירעביא זיא סע
 -עלע ןקיזָאד םעד טָא ףמַאק-רעטַאעט םעד ןיא טּפעלשעגנײרַא טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד
 ,טלעוװרעטנוא רעד ןופ ןשטנעמ יד ,טנעמ

 רעשידיי רעד ןופ לייט ַא ןעוועג זיא טלעוורעטנוא עשידיי יד זַא ,םיִנּפַא רעבָא
 ,טלעו רעשידיי רעד ןופ טרילָאזיא ןצנַאגניא ןעוועג טשינ זיא יִז ,טלעוו

 -סיוא טשינ ךיז טָאה למיח-רעטַאעט רעד רעבָא ,רעבירַא זיא םערוטש רעד
 -רעטַאעט יד םלוע ןטיירב ןרַאפ ןלעטש וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה זדנוא .טרעטיילעג
 טבױטשרַאפ ןוא טקוררַאפ ןבילבעג זיא ,אפוג רעטַאעט רעד רעבָא ,עגַארֿפ
 | ,לקניוו ןייז ןיא

 -רָא וצ ,רַאוטרעּפער ןייז ןרעסעברַאפ וצ ןָאטעג טשינרָאג טָאה רעטַאעט רעד = |
 ףיוא ןוא טייקיליוווייב םושמ טשינ הלילח ןוא ,ןעגנוריפפיוא ענייז רעסעב ןריזינַאג

 טָאה רע זַא ,זיא תמא רעד ;ּפמוז םעד ןיא ןייטש ןבילבעג רע זיא זדנוא סיעכהלדוצ
 ןָאט סיוטש ַא םיא ןלָאז עכלעוו ,ןשטנעמ עקיטיונ יד הביבס ןייז ןיא טַאהעג טשינ
 -יורג רעד ןופ ענעסירעגּפָא טעמכ --- עלַא ,עקידנסיוומוא טעמכ -- עלַא .סיוארָאפ
 .ןוט וצ סָאװ טסווועג טשינ טושּפ ייז ןבָאה ,טלעװ-רעטַאעט רעס

 ,1955 ,םערייא סָאנעוב -- שזדָאל ןיא ןוא עשרַאװ ןיא :ךוב ןופ
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 : 6 יאס ידי ,עייצס ,,ידרנס יד ,,ידרנס יג יי ,,,ינס נס נס יט

 יעשרַאװ שידיי :ךוב ס'נײשנָאז השמ ןגעוו

 עי 2 |

 קרעוװ עטצעל סָאד רעדייל ךיוא ןוא קרעוו-גנילטשרע סָאד זיא ?עשרַאװ-שיד = א
 ןוא 1949 טניז לארשי ןיא טניווועג טָאה סָאװ ,ןײשנָאז השמ ןופ םרָאפכוב ןיא

 השמ טָאה ןבעל ןרָאי ענייז עלַא ןופ ,1960 ןיא םילשורי ןיא ןברָאטשעג זיא 1

 רעד ןיא טעברַאעג ןוא טנרעלעג ,טבעלעג .עשרַאװ ןיא טבעלעגּפָא רָאי 23 ןײשנָאז
 ןעוו ןֹוא .סעדייזרוא ןוא סעדייז ענייז ,ןרעטלע ענייז טכבעלעג ןבָאה סע וו טָאטש
 יד ויא ,עשרַאװ ןזָאלרַאפ טוומעג רע טָאה עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד ךָאנ ןכָאוװ ייווצ
 ,ןגיוא ענייז רַאפ ןענַאטשעג רדטכ זיא ןוא ןייטש ןבילבעג טָאטש

 ַא ןיא לָאמ ַא ןוא םאאנפיוא-ץילב ןיא לָאמ ַא ,עטנעל-םליפ עכעלדנעמוא ןַא יו

 ןוא ןטלַאטשעג .לעמעג ןוא רעדליב ךוב םעניא ךיז ןעיצ ,ָאּפמעט ןכעלעמַאּפ

 -שידיי ןקידרעירפ םעניא ןעגנַאגעג ןוא ןענַאטשעג ןענייז ייז יוװ יֹוזַא טָא -- ,סענעצס

 -עוש רעד יירטעג ,טצוּפעגוצ טשינ ןוא טרענעשרַאפ טשינ .רעגייטש רעוװעשרַאוװ

 רעד .רָאמוה ןקיטומטוג טימ טברַאפַאב זיולב ,טייקכעלקריוו רעכעלגעט-גָאט רעד

 רעשידיי רעד ןופ לייט רעקידנופצ רעד זיא ןרעדליש ןוא ןּבײרשַאב ןייז ןופ םוחת

 ,הרדשה-טוח סלַא סעקוװעלַאנ יד טימ ,לַאזקָאװ רעקיצנַאד םענופ טנגעג יד ,עשרַאו

 .רערעדנַא רעד ךָאנ סָאג ןייא רָאטקעשזָארּפ ןורכז ןייז טימ טכיײלַאב רבחמ רעד

 ןלאיצַאס םענעכַארּפשעגסױא:רָאלק ריא טימ ןיישרָאפ םוצ טמוק סָאג רעדעי
 -יא ריא טימ ערעדעי ,רעטקַארַאּכ ןכעלטפַאשלעזעג ןרעדנוזַאב ריא טימ ,ףוצרּפ

 עריא טימ .טייקשידי רעכעלמיטנגייא ריא טימ ,רעפסָאמטַא ןוא גנומיטש רענעג

 רעד ןופ טייצ עצנַאג יד ןיילַא ךיז טלַאה רבחמ רעד םגה ןֹוא ,ןדיי עכעלמיטנגייא

 ,טירט ןוא טירש ףיוא םעטָא רעקיבױלג רעסייה ןייז ךיז טליפ --- ,טייז

 ףרָאש ,טלײטעגסיוא טלוב ןֹרעװ ךוב םעניא ןטלַאטשעג ןוא סענעצס ,רעדליב
 ערב ןוא ץיה רעייז ,טעּפמיא ןקידעבעל רעייז טימ רקיע רעד ןכַארטשעגרעטנוא

 1922 ןופ -- עשרַאוו ןיא טניוװועג רָאי ריפ .1898 רָאי ןיא ,ועיק ןיא ןריױבעג

 -עג .לארשי ץרא ןיא 1928 טניז .עּפָארײא ןיא טעטש ײלרעלַא ןיא רעטעּפש .ןָא

 -עשעעיערבעה ךיוא ןוא -עשידיי רעקנילדנעצ ןיא ןעלקיטרַא עשירָארעטיל ןבירש

 -גנע ,שיערבעה ,שיסור ןופ רעכיב עקימענראפ ןופ ןירעצעזרעביא .ןטפירשטייצ

 ךוב סניישנַאז השמ ןופ .רעדיל ךיוא ןבירשעג .םעיגָאלָאטנַא טלעטשעגפיונוצ .שיל

 -רָאּפער עשירעלטסניק ייוצ עיגָאלָאטנַא רעד ןיא רימ ןעגנערב *עשרַאוו-שידיי,

 ךרוד ןא-ךרוד ןצנַאג םעד ןגעוװו ףירגַאב ַא ןבָאה וצ קיטױנ רעבָא זיא סע .ןשזַאט

 .ימע םליזיימ לטיג ןדנוא טיג סָאד ןוא -- לָאמַא ןופ ךוב רעוועשרַאוו -זעידיי
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 ןכעלּפעשסיואמוא םעד ןרעּפרעקרַאפ ןוא ןוייו וצ טוג ױזַא רבחמ םעד טָארעג סע
 ןיא ןטלַאהעג טרָאד ךיז טָאה סָאװ ,ןבעל םוצ רעגיינ ןוא סערעטניא ןכעלגעווַאב
 רעװעשרַאװ יד ױזַא יו ןליפרעד ןוא ןעזרעד טזָאל ךוב סנײשנָאז השמ .ןעײנַאב ןייא
 םייב ךיוא ןוא טעברַא רעד ייב ,ןענװַאד רעדָא ןעלדנַאה םייב ןבָאה ןדיי-סקלָאפ

 -גיוו טשינ ,ץרַאה ץנַאג רעייז יו רעקינייװ טשינ ןָאק ןיא טלעטשעג -- ,תווצמ ןָאט
 -רעד ןוא ןבעלרעביא ,"ןענעיילסיוא , יז ןגעלפ לכיב ַא ,תויח לופ רעייז יו רעקיצ
 ןבעל ןיא ןעגנַאגעג שממ ייז זיא גנולעטשרָאפ ַא .ךרוד ןוא ךרוד ףיוא ןטכַארט
 ַא וװ ,ןטרָאג יקסנישַארק ןיא ענעצס ַא רבחמ רעד טלָאמ קיברַאפ ןוא קידעבעל

 רעד טימ .טָאג ַא ןַארַאפ ןיא סע יצ :גנומיטשּפָא וצ ןלעטש עזָאלטעברַא עּפורג
 רעד ןוא .ָאטשינ זיא טָאג ןייק זַא עיצולָאזער ַא ךרוד טייג ןעמיטש ןופ טייהועמ
 ריא טלָאז ופט זַא, ןכיוה ַא טימ טפױלטנַא ייברעד ןסעזעג זיא סָאװ ,דיי רעמורפ
 .. .ןרעוו

 -עג ןקיטרָאד םענופ טימ עמַאס םעניא ןגָארטעגרעבירַא טרעו רענעייל רעד

 טימ ןעמַאזוצ .גנעג עשירבחמ עלַא ענייז ןיא רכחמ םעד טײלגַאב רע ןוא לבריוו

 ןפיוא עטגײלעגסױרַא יד ייב ליּפש םעניא ןגױצעגנײרַא רענעייל רעד טרעוװו םיא

 ,תורוחס עקיליב-טָאּפש ,עטעװעקַאילכעגּפָא טָאג סלדנַאה רעקישער ַא ןופ רַאוטָארט

 ןַא ןכַאמ םיפתוש ףניפ ,ריפ עקירעביא יד .רעפיוקרַאפ רעד טרָאד זיא רענייא זיולב

 רעייגייברַאפ יד ףיוא ןקריוו ןוא ,האיצמ ַא טשרמולּכ ןּפַאכ ייז .םינוק ןופ לעטשנָא
 ענעדיי רעד ייב ּפָא רענעייל רעד ךיז טלעטש רבחמ ןטימ ןעמַאזוצ .ןפיוק ןלָאז ענעי

 -רעטסיימ ,סנכוקטרָאט טימ ךעלב ַא טנעה יד ןיא טלַאה סָאװ ,סַאג"עלימ רעד ףיוא

 ךלָאג ןיא טריצעג ןָארט ןטימ ץַאלַאּפ סכלמה המלש יװ טמערָאפעגסיױא קיטּפַאה

 -רַאפ עקַאט טרָאד ןוא .םיכאלמ עקידנעילפ יו ןוא עלעדיפ סדוד יװ ,דלָאגניג ןוא
 רעלעג רעגנַאל ַא טימ ןוא עטָאּפַאק רעגנַאל ַא טימ ןדיי ַא ייב עדייב יד ךיז ןטלַאה
 רעדעי ךיז ףיוא ןָא טסעמ דיי רעד .ױעליּפש-םירוּפ ןופ סעקסַאמ טפיוקרַאפ סָאוװ ,דרָאב

 ,דרעפ ַא ןיא ,טנוה ַא ןיא ,ץַאק ַא ןיא ךיז טלדנַאװרַאפ ןוא עקסַאמ רעדנַא ןַא לָאמ

 סָאד וצ עקסַאמ רעדעי וצ ןסַאּפ ,םורַא ןוא םורַא ,רעדניק יד ,הרבח עסייוו יז ןוא

 - איףעשזריה רעדָא ןעקוװַאה ,ןעקוַאימ

 טקעטשעגנָא סרעדנוװַאב טרעװ רענעיײל רעד ןעו ךוב ןיא ןטנעמָאמ ןַארָאפ

 רע זַא ,סיוא םיא ךיז טכַאד סע .טנעמַארעּפמעט ןשירעלייצרעד םענופ טּפַאכרַאפ ןוא

 רע ןוא טעז רע זַא ,רָאפ טמוק סע סָאװ םעד ןיא רעמענליײטנָא רעוויטקַא ןַא זיא
 רעד ןָא ןיוש ,ךיז רָאפ ןילַא -- ,רענעייל ַא ןופ ץרַאה ןוא ןגיוא ענייז טימ טליפ
 -אב רכחמ רעד ןעוו ןטנעמָאמ יד ןענייז סָאד .רבחמ םענופ ףליה ןוא גנוטײלגַאב

 טכע ןַא טימ .תוחמש ןעווַארּפ ןופ ,תווצמ ןָאט ןופ ןפוא ןוויטקעלָאק םעד טביירש
 רעתמא רעד ןגעװ רבחמ רעד טלײצרעד םעטָא ןשירעפעש ןקידבוט-םוי-תבש

 -ילעב ןוא רעלדנעה ."ךעלעדיי ,תבש טוג, ןסייהעג טָאה סָאװ ,עיצקַא-סקלָאפ

 תבש ןדעי ןגעלפ ,טעברַא ךָאװ רעצנַאג ַא ןופ עדימ ,עטעװערָאהעגסױא ,תוכאלמ

 ןלעיצעּפס ַא טימ .ןפיוה רעװעשרַאװ יד רעביא ןשיוק טימ ןזָאלסיורא ךיז ירפ ץנַאג

 -ץגפיונוצ ןוא !"ךעלעדיי ,תבש-טוג,, ןטנַאקַאב טוג םעד ןעגנוזעגסיוא ייז ןבָאה ןוגינ
 ןוא רעכַאװש ,רעמערָא ןעוועג ןענייז סָאװ ,עקיטפרעדַאבטױנ יד רַאפ זייּפש ןבילק
 רָאפ עקַאט סע טלעטש רבחמ רעד .ךיילגוצ רעבעג ןוא רעלמַאז יד ןופ רעקנַארק
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 טימ טָאטש ַא טיירגעג ךיז טָאה םעד וצ סָאװ ,לָאוטיר ןכעלמיטסקלָאפ ןימ ַא יו

 ,.טייק ןוא דניק ןעמונעגלײטנָא ןבָאװ םעד ןיא טָאװ ןוא ןשטנעמ

 םענופ לטיּפַאק ןיורק םעד ,ןטצעל םעניא טרעװ גנוווש ןשירעפעש ןטכע טימ

 תעשב ,החמש עוויטקעלָאק יד טרעדלישעג ,"הּפוח רעד וצ ןעלטעכַאי טריפ ןעמ,, ךוב

 א הנותח סָאג עשטָאמס יד טכַאמ סָאג יקסנילָאװ רעד ןגעק ףמאק ןטכערעג ַא ןיא
 ןפוא ןקיטרַאעלהשעמ ךעלרעּפמײשַאב ַא ןיא טֹוייוו רבחמ רעד .המותי עטעלוועַאב

 ,רשוי ןכעלשטנעמ ,ןטושּפ ןיא ,רשוי ןיא ןעגנַאגעג ןעמעלַא טרָאד זיא סע ױזַא יו

 ױזַא ךוב םענופ גנעל ןצנַאג ןרעביא טרעוו סָאװ ,רשוי ןכעלמיטסקלָאפ םענעי ןיא

 ןיא ייס טכוזעג ,ןדיי-סקלָאפ רעװעשרַאו יד ךרוד טכוזעג קירעגנוה ןוא קיטשרָאד

 -ַאק םעניא טרעוו ױזַא .ןדע-ןג ,,ןיא "יס ןוא רעטַאעט ןיא ןוא ךוב ןיא ייס ,ןבעל
 עלעסָאי טָאה טיוט ריא רַאפ יו טלייצרעד קידנריר רעגערט-עציילּפ עלעסָאי לטיפ

 יז -- ,טַאט ןכָאנ ןגָאז שידק ןגעו םיא ןיא טדערעגניירַא עמַאמ סרעגערט םעד

 יד טרָאד טעוװ רשפא ןוא .סעטנכש עשילמיה עריא רַאפ ןעמעש ןפרַאד טשינ לָאז

 טָאה רעגערט עלעסָאי .ןגיוא יד ןיא ךיילג ןקוק ןענעק ריא יז לָאז ,ןייז לחר עמַאמ

 זַא ,טליפעג טָאה רע ,ןעמַאמ רעד ךָאנ ןוא ןטַאט ןכָאנ שידק םעד טיהעגּפָא עקַאט
 לקיטש א טימ הייחמ ךיז זיא יז וװ ,ןדע-ןג ןקיטכיל ןיא ןעמַאמ ןייז ןיירַא טצעז רע
 האנה טרָאד עמַאמ יד לָאז :טלכיימשעג טָאה עלעסָאי ןוא .ןייוו ןטוג טקנירט ןוא שיפ

 ..טַאהעג טשינ לָאמ ןייק טעמכ טלעװ רעד ףיוא סע טָאה יז .ןבָאה

 א ןָא וצ טיג סָאװ ,טנורגרעטניה ַא ךוב סנײשנָאז השמ ןיא ןַארַאפ זיא סע
 ןיימ םעד ןוא ןעניז םעד סױרַא טגנערב ןוא ,םערָאפ רעד וצ ןח ןוא םעט רועיש

 רעד ,ןסָאג ןוא ןפייה ,ןעמייח רעװעשרַאװ יד ןופ רעדניק יד ןענייז סָאד .ךות םענופ

 -םיוק ּפָא ייז רע טיג ךוב ןופ ןעלטיּפַאק 28 יז ןשיווצ .סיוא טשינ ייז טלייט רבחמ

 ךיוא ,ייז רַאפ טָאה רבחמ רעד זַא ,ןטכַאדסיוא וליפא ךיז ןָאק סע .יירד ,ייווצ םיוק

 ןּפַאלק ,ךוב םעניא רעק ַא רָאנ ךיז טיג ןעמ ווו רעבָא ,טייצ ליפ וצ טשינ ,תבש ַא ןיא

 ןיא ךעלכעלוק עניד ןרעה ךיז ןזָאל סע ןוא ּפערט יד ףיוא ךעלעסיפ ענגירד טרָאד

 ןיא לייטנָא ןעמענ ייז ןוא ,רעדניק יד ,םינתוחמ עצנַאג ,םוטעמוא ןענייז ייז ,ףיוה

 ,למיה רעװעשרַאװ םעניא ןוא דרע רעװעשרַאװ רעד ףיוא ךיז טוט סע סָאװ ץלַא

 ןעלטימ עמַאזרָאּפש טימ ייז טנכיצ רבחמ רעד סָאװ ,ןליּפש עשרעדניק ערעייז

 רעדניק שיט ַא רעטנוא ךיז ןליּפש טָא .טלַאהניא םעד ןפיטרַאפ ןוא ךס ַא ןשטייטרַאפ

 ףיוא טיינ ןוא עטַאט ַא זיא עלעגניי עטסטלע סָאד .סעקינטוטַאל תוחּפשמ ייווצ ןופ

 ,גָאטימ טכָאק ןוא טכיררַאפ ,טיינ יז ,עמַאמ ַא זיא עלעדיימ עטסטלע סָאד .ןישַאמ ַא

 למייח זַא :רעטייו ןוא ..."ןסע, ןעיירש ייז ןוא ךעלרעדניק ןענייז ערענעלק יד

 "עג טָאה סע יװ ,עקירעמַא ןייק לָאמ עלַא רע טפיולטנַא ןעלהקבר טימ ךיז טליּפש

 ..רעדניק יד טלעש ןוא הנוגע ןַא טביילב עלהקבר .,הנכש רעייז ןופ ןַאמ רעד ןָאט

 ,למיה םוצ ףױרַא ןגױא יד טימ רעדניק טלעטשעגסיוא ףיוה ןיא ןעייטש טָא ןוא

 ןײרַא םינּפ ןיא וניבר השמ ןקוק ייז .הנבל יד שדקמ ןענייז סעטַאט ערעייז תעשב

 זייב וניבר השמ זיא יצ -- ,ךיז ןסיוורעד וצ ןוא ןעזרעד וצ ןבעל ןיא ייז טייג סע ןוא
 ..רָאג רע טלכיימש רשפא רעדָא

 ביבא לת ,21 .מונ ,טייק ענעדלָאג יד ;ןופ
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 ליזיימ ןמחנ :

 עשרַאװ ןיא קילַאיב ןמחנ םייח
 ןץיצ 2 |

 ןוא סעדָא טכוזַאב ץרּפ ןעוו ,1904-1902 ןָא ךיז טביוה ,טפַאשטניירפ רערעגנע
 יו ,עשרַאװ ןייק טייצ רָאי ַא רעביא ףיוא רעבירַא טרָאפ קילאיב ןעוו ,ךָאנרעד

 טרעיונעג ןיוש רימ ןבָאה טייצ רענעי ןופ ."חלשה,, םעד ןופ רָאטקַאדערטימ רעד
 ןצרּפ ןופ ןעגנויצַאב עקיטייזנגעק יד ןגעוו רעמ זדנוא ןלייצרעד סָאװ ,ןלאירעטַאמ

 ,ןקילַאיב ןוא

 טביירש (1904 ,רַאונַאי ןט14 םעד ,עשרַאװ ןופ) ןעמכילע-םולש וצ ווירב ַא ןיא

 ןייז טיול ,ןייז םלוע שיערמ טעװ סָאװ ,עמארד ַא ןבירשעגנָא טָאה ץרּפ,, :קילַאיב

 ןבירש -- רע טנָאז -- ןָא טציא ןופ טעװ רע .שיערבעה ןיא אקווד ןוא גנוניימ
 סייוו ךָאד רעבָא ?טרעה ריא -- שיערבעה .שיערבעה ןיא ןכַאז ערעסעב ענייז

 בָאה ךיא לייוו ,זגורב רימ ףיוא זיא רע -- ןבעג רימ סע טעװ רע יצ ,טשינ ךיא
 ,גנולייצרעד א םידימלת ענייז ןופ םענייא וצ לָאמַא ןרעקוצמוא הזעה יד טַאהעג
 ןייז ןיא ןעמונעגניירַא סע טָאה ,ץרּפ ,רע ןוא .ןביושעגנָא טָאה דימלת רענעי סָאװ

 ןַא ןיא רעבירַא ךָאנרעד טייג סָאװ ,קילאיב ןוא ץרּפ ןשיווצ טפַאשטנַאקַאב י ױ

 ?,.,ךובלמַאז

 -ער ,רעשרָאפ ןוא רָאטַאזירַאלוּפָאּפ ,רעקיטירק-רוטַארעטיל -- ליזיימ ןמחנ-
 ןביירש ןביוהעגנָא 1887 רָאי ןיא ןועיק ןבענ ףרָאד א ןיא ןריױבעג -- רָאטקַאד
 ןַא טכעלטנפערַאפ טלָאמעד טניז .1909 רָאי ןיא שידיי וצ רעבירַא ,שיערבעה
 -טלעוו רעד ןופ רעבירש ךיױא ןוא עשיערבעה ,עשידיי ןגעוו ןעלקיטרַא לָאצמוא
 ןיא טקילײטַאב .ןטייז עשירַארעטיל ,ןכַאנַאמלַא ,ןטפירשטייצ טריגַאדער ,רוטַארעטיל
 ךיא .טלעוו רעשידיי רעד רָאג רעביא ןטפירשטייצ ןוא ןעגנוטייצגָאט רעקנילדנעצ
 רעטעּפש ,וועיק ןיא טשרעוצ .ןגַאלרַאפ ןופ רעריפנָא ןוא רעגעלרַאפ סלַא קיטעט
 -ייֵלפ יד ןופ רענייא .קרָאי ןינ ןיא 1937 טניז ןוא ,עשרַאוװ ןיא ,1921 רָאי םעד טניז
 סעבַאגסיױא-רעכיב 35 ענייז .הפוקת-ץרפ רעד ןופ ללכב ןוא רעשּרָאפ-ץרפ עטסקיס
 -ַארעטיל , טפירשנכָאו יד טריגַאדער עשרַאװ ןיא .ןטייז 6,000 ךרע ןַא ןעמענרַאפ
 גָאלרַאפ ןטימ טרָאד טריפעגנָא .ןברוח ןטירד ןזיב 1925 רָאי ןופ -- "רעטעלב עשיר
 לַאנרושז םעד רע טריגַאדער קרָאי וינ ןיא ."ןיקצעלק .ב, רעטעּפש ,"עגיל-רוטלוק.,
 -"ףוקיא , םעד ןָא טריפ ןוא ,1938 רָאי ןיא גנודנירג ןייז טניז ,"רוטלוק עשידיי,
 עקיטכױו רָאג זיב יד טלשטשעגפיונוצ רימ ןבָאה רעכיב ענייז ייווצ ןופ .גַאלרַאפ
 .עשרַאוװ ןיא קילַאיב .נ .ח רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןופ ןואג םעד ןגעוו ןדָאזיּפע
 .לארשי תנידמ ןיא ץוביק ַא ןיא 1964 טניז טניווװ ליזיימ
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 .ןקילאיב ןופ ווירב ןקידרעטייוו םעד ןיא רימ ןעעז זיא "דימלת., רעד -טָא רעוו
 םעד טּפַאכעגרעטנוא ָאד טָאה קילאיב .נ .ח זַא .ןקרעמַאב ,בגא ,ָאד ףרַאד ןעמ

 .טייצ רענעי ןיא ןצרּפ וצ גנויצַאב סמכילע-םולש טימ גנַאלקנייא ןיא ןָאט ןטכייל
 (1904  ,רַאונַאי ןט21 םענופ ןויצ-ןב .ש ֹוצ ווירב ַא ןיא) םורַא ךָאװ ַא ןיא

 סעצרּפ ןופ ףוס רעד טמוק (1902 "חלשה,,) טפעה ןט12 םעד ןיא,, :קילאיב טביירש

 ענעדלָאג יד, ןופ טנַאירַאו רעטשרע -- ?קידצ:תיב ןברוח., ,טניימעג) עמַארד
 -כערּפ -- ןגָאז ןָאק ןעמ ,ןייש רעייז ןענייז ןטקַא ייווצ עטצעל יד .(.מ .נ---"טייק
 ענעביוהרעד טימ ךייר רעייז זיא ץרּפ .םַאזקרעמפיוא ייז טנעייל ,ןביוהרעד ,קיט

 רימ רע טָאה ךָאװ ענעי .המשנ עסיורג ַא טגָאמרַאפ רע .ןעקנַאדעג עשירעלטסניק
 "!םיאלּפ יאלּפ -- עמַארד רעיינ ַא רַאפ ןַאלּפ ַא טגיילעגרָאפ

 ,שַא םולש ןגעוװ ןענויצ-ןב .ש קילַאיב רעטייוו טלייצרעד ווירב ןבלעז םעניא

 טָאה ץרּפ ,םגה ,טריקַארברַאפ רימ ןבָאה ענייז עמַארד ןייא . . . ,, :טביירש רע ןוא
 סָאװ ,סעכ ןיא רימ ףיוא זיא ץרּפ ...ךובלמַאז ןשינָאגרַאשז ןייז רַאפ ןעמונעגנָא יז

 םיא רעה ךיא רעבָא ןלעפעג-ליוו סע זיא םיא סָאװ ,ךַאז ַא טלטּפעג בָאה ךיא

 -וצ ,ןרעדנע ,ןטכיררַאפ סע טעװ ץרּפ זַא ,ךעלגעמ רעייז,, :וצ טיג קילַאיב ,"טשינ
 ?,,טייל ַא ןכַאמ עמַארד רעד ןופ טעוװ ןוא ןבעג

 ,עשרַאװ) ןיקסוועשטידרעב .י .מ וצ טקישעג טָאה קילַאיב סָאװ ,ווירב ַא ןופ

 -עגרָאפ ןבָאה ץרפ ןוא ,קילאיב ,רע זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד ,(1904 ,רַאונַאי ןט0

 רַאפ המיב עניילק ןימ ַא .ךובלמַאז ןשירַאטנוּב םעניילק ַא ןבעגוצסױרַא , ןעמונ

 ביוא) עבַאגפיוא ןייז ."ץזה,, ןופ רעטסומ ןשיצרּפ ןקילָאמַא םעד טיול ,"הרז הדובע.

 -יצרַאה-גנע ןוא טײקטלױפרַאפ רעד ןגעק ףירגנָא ןַא (א :?עכַאגפױא ןַא טָאה רע
 סָאװ ,ןכַאז "עיינ, ןכעלטנפערַאפ (ב ;רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא טשרעה סָאװ ,טייק

 ,רָאפ טגייל קילאיב ."ןעיידרַאפ טשינ ייז ןָאק רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ ןגָאמ רעד
 ,ךובלמַאז ןטנַאלּפעג םעניא גנולייצרעד ןייז ןקורד ןזָאל לָאז יקסוועשטידרעב זַא

 ןייז ןיא) ינודקומ .א טלייצרעד -- ,ןקילאיב טַאהעג ביל קוָאטש טָאה ץרפ,

 ןעוועג זיא קילאיב ןעוו -- .(1949 ,י"נ ,"רעטאעט עשידיי סָאד ןוא ץרּפ .ל ,י, ךוב
 ןענַאמשירפ דוד ייב טשינ ןוא ןצרּפ ייב ןייז רדסכ רע טגעלפ עשרַאװ ןיא לָאמַא

 זַא ןטלַאהעג טָאה ץרּפ .רעטנענ ןייז טפרָאדַאב םיא לכש יּפ לע טָאה רעכלעוו
 "רעטכיד רעטסשיױיי רעד ןיא קילאיב

 טפַאשטנעָאנ רעד ןיא ,עשרַאװ ןיא טּבעלעג ,טסוװַאב יװ ,טָאה קילַאיב ,נ ,ח
 טלַא ןַאד זיא רע .1905 רַאורבעפ--1903 רעבמעצעד ,טייצ רָאי ַא רעביא ,ןצרּפ ןופ

 ןבעל םעד ךָאנ ,סעדָא ןשימכח-דימלת ,ןגנערטש םעד ךָאנ ןוא ,רָאי 230 םיוק ןעוועג
 -דהא ןגנערטש םעד ןוא "ןדייז,, םענזירּפַאק םעד ןופ ןטָאש ןיא ןוא הביבס רעד ןיא
 .גנושירפּפָא ןַא םיא רַאפ ןעװעג רעטנעצ םעד ןיא ןצרּפ טימ עשראו זיא ,םעה
 ןיז ןיא ןַאמכיפ בקעי ןופ ןשינעכיײצרַאפ ענייפ רימ ןבָאה טייצ רעד טָא ןגעוו

 ןיא ןזיװַאב טָאה קילַאיב .נ .ח ,(1946 םילשורי) יקילַאיב תריש,, ךוב ןשיערבעה

 ןפערט טּפָא ךיז ןגעלפ סָאװ ,רעביירש רעװעשרַאװ יד ןקינייארַאפ ןעניז ןסיוועג ַא
 "גיא רעטריניפַאר רעד ,, טָא ,תובשחמ-לעב יװ טרעדליש ןַאמכיפ .י .רעמיצ ןייז ןיא
 ענייז טימ טלייטעג ךיז טָאה ,ןגיוא ענייז ןיא קילב-?טעלמַאה , ןדימ ןטימ טנעגילעט

 -עגטימ טָאה רע סָאװ ,ןעגנוניימ יד --- ,רוטַארעטיל רעד ןגעוו ןעגנוניימ ענרעדָאמ

 -לעב וצ טסנרע רעייז טרעהעגוצ ךיז טָאה קילאיב .עּפָארײא-ברעמ ןופ טכַארב
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 ,לביימש ןגולק ןייז טימ טליקעגּפָא םיא טָאה גרעבמָאנ .ד .ה ןעוו ,דייר סעתובשחמ

 קידנעייגײברַאפ .ןרעוװו ןשָאלעגסיוא ךיילג ןוא ןרעקַאלפרעדנַאנַאפ ךיז טגעלפ ץרּפ

 ןעמ יו ןעמעלבָארּפ ןדנוצעגנָא רדסכ ןוא ןסקָאדַארַאּפ טימ ןפרַאװ ךיז ץרּפ טגעלפ

 .ןטערַאגיס ןָא טדניצ

 -עשרַאװ יד ייב טבילַאב קרַאטש ןעװעג קילַאיב זיא ,טלייצרעד ןַאמכיפ יו
 ,טנָאטַאב ןַאמכיפ ןוא ."טלטרעצעג ןוא טלכעקעג םיא טָאה ץרּפ,, .רעביירש רעוו
 ַא ,רעשיעּפָארײא רעמ א סעדָא ןייק עשרַאװ ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא קילַאיב,, זַא

 "עג רעק ַא םיא טָאה , ןוא טקריוועג טוג םיא ףיוא טָאה עשרַאװ ."רענרעדָאמ-רעמ
 ,"יניסינכח, רעדיל ענייז ןבירשעג ןַאד טָאה קילַאיב) ."טייקשידָאלעמ וצ ןָאט
 -סקלָאפ יד -- "םעה יריש., ענייז וצ עידוילערּפ ַא ןענייז סָאװ רעדיל יד ,"יאצ ימוק,
 "עג ,גנוטכַאבָאַאב ,גיוא ףרַאש ַא טגנַאלרַאפ טָאה סָאװ ,ןעלעדנעמ טָאטשנָא .(רעדיל

 ,גנַאזעג ,גנַאלק ,םטיר טנָאמעג ןוא ץרּפ ןעמוקעג זיא ,טײקכעלריטַאנ ,גנוקיטלַאטש
 טָאה ץרּפ ;הלכשה רעד ןופ חסונ ןטיול ,עירָאגעלַא ןופ רקיעב ןטלַאהעג טָאה סעדָא

 טגָאז -- ,טסייו רעוו .?גנוקעלּפטנַא ןַא יו ,לָאבמיס ַא יו טלעוו יד טסַאפעגפיױא
 ןעוו ,הליגמ-רעייפ ןייז ,"שאה"תליגמ,, ןייז ןבירשעגנָא טלָאװ קילַאיב יצ --- ןַאמכיפ

 ךיא,, :טגָאזעג טײקיגיל-דָארג ןייז טימ טָאה םעה-דחא .עשרַאװ ןופ ןעקנופ יד טשינ
 טשינ רע טָאה ,ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה רע סָאװ ןוא ."שאה-תליגמ,, טשינ יײטשרַאפ
 -עג קיזומ זיִא רעבָא ןצרּפ רַאפ .טריטסיזקע טשינ םיא רַאפ סע טָאה ,ןעוועג סרוג
 ץרּפ .וליפא קנַאדעג םעד רַאפ ,גנורעדליש רעד רַאפ רעירפ ,ץלַא רַאפ רעירפ ןעוו

 ,שילַאקיװמ גוגעג טשינ זיא רע ביוא ,קנַאדעג ַא ןופ ןטלַאהעג טשינ ללכב טָאה
 ןסַאפרַאפ וצ טכַאמעג טיירג םיא טָאה יז ןקילַאיב ןבעגעג טָאה עשרַאװ סָאװ טָא
 ".שאה-תליגמ, עמעָאּפ ןייז

 טנדרָאעגנייא זיא סָאװ ,טעקנַאב ַא ןגעוו םיטרּפ עקינייא רעביא טיג ןַאמכיפ
 גַאלרַאפ םענופ רעטלַאװרַאֿפ רעד ,ןיקסולג .ז ןופ זיוה םעניא ןקילַאיב רַאפ ןרָאװעג
 -- רענזױלק ףסוי ,שיסור טדערעג טָאה (1921-1862) לָאּפיװדול .א ,"ףסאיחא,

 ;טלייצרעד ןַאמכיפ .י .שידיי טדערעג טָאה קילאיב ןוא ,שיליוּפ --- ץרּפ ,שיערבעה
 ,רעלטסניק ןקיסיילפ םעד ןקילַאיב ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז עדער ןייז ןיא טָאה ץרּפ

 ףיוא זײװַאב ַא ,טעברַא ןייז ןופ טייקוויסנעטניא יד טנָאטַאב טָאה רע .רעוט םעד

 ײװגנַאל ַא ,רענעגָאלשרעד ַא ןסעזעג טייצ עצנַאג יד זיא קילַאיב ,..טייקטסנרע ןייז

 טָאה ,רעסירגַאב יד ןעקנַאדַאב וצ טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רע ןעוו ,ףוס םוצ .רעקיל
 ,עכַאװש רעייז ַא ןטלַאהעג רע טָאה שידיי ןטכעלש ַא ןיא ;עמיטש ןייז ןריולרַאפ רע
 'ר וצ םיא טכײלגרַאפ ןעמ סָאװ טריטסעטָארּפ ייברעד טָאה רע .עדער עטכעלש
 -- טבירש רע .רעדיל ןויצ סיואכרוד םיא ייב טנַאמ ןעמ סָאװ ןוא יולה הדוהי
 ןביירש וצ םיא טסיוטש סע סָאװ ןוא טליפ רע סָאװ זיולב --- טגָאזעג קילַאיב טָאה
 -נָאק ַאי, :שיסור ףיוא ןבעגעגוצ ןוא טצעזעגקעװַא םיצולּפ ךיז רע טָאה ףוס םוצ
 : | ",טקידנעעג בָאה ךיא --- "!לישט

 טביירש רע סָאװ ,ווירב יד ןיא ןֹוא ,טפָא קילַאיב ןוא ץרּפ ךיז ןפערט עשרַאװ ןיא

 רדסכ קילַאיב טעב ,(1904 ינוי-לירּפַא) ןויצ-ןב .ש ןוא יקצינבאר טניירפ ענייז וצי

 רע זיא סערדַא םעד טימ .סערדַא סעצרּפ ףיוא ךעלקעּפ ןוא ווירב יד םיא ןקיש וצ
 טבירש 1904 .יַאמ ..טעברַא רע וו ,"ףסאיחא , ןופ סערדַא ןטימ יו רערעכיז

 טיג רע ןוא ,םירפס רכומ עלעדנעמ רַאפ טעטימָאק-לבוי ַא ןגעוו סעדָא ןייק קילַאיב
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 -עגנָא ךיז טָאה רע -- רע ןוא ,ןצרּפ טימ םעד ןגעוו טדערעג בָאה ךיא,, זַא ,רעביא
 ָאד ןדנירג ןוא ךַאז רעד ןיא ןקילײטַאב ךיז טיירג זיא רֶע .טנעה עדייב טימ טּפַאכ

 | ?טעטימָאק םענופ גנולײטּפָא ןָא

 טָאה (1904 ,ינוי ןט11 ,יזָארמ גנוניוו-רעמוז רעד ןופ) ווירב ןטייווצ ַא ןיא
 ?ייליבוי סנדייז םעד .רַאפ טשינרָאג ריא טוט סָאװרַאפ,, :ןויצ-ןב .ש וצ תונעט קילַאיב
 ןפור טלָאװעג ןיוש טָאה ץרּפ ...?געוו םעד ןפיולרַאפ ךייא לָאז עשרַאװ זַא ,ריא טליוו
 ",ןטלַאהעגּפָא םיא בָאה ךיא ועבִא ,ןרַאלוקריצ ןקורד ןוא גנולמַאזרַאפ עטשרע יד

 וי 8 + 8 -

 ביױהנָא ןיא זיא סע .סעדָא ןייק קירוצ טמוק ןוא עשרַאװ טזָאלרַאפ קילַאיב

 טימ ךיז רע טלייט (רַאונַאי ןט20 םענופ) רענזיולק .י .רד וצ ווירב ַא ןיא ןוא ,5
 ָאטשינ ,קיור ןוא ליטש ,הולשו םולש זיא סעדָא ןיא . . . . ,, :סעדָא ןגעוו ןקורדנייא

 סָאװ !ץרּפ ,ץרּפ ,יוא !ץרּפ ָאטשינ ןוא ןדלַאװעג ןייק ָאטשינ ןוא רעײגסױרַא ןייק
 רעסיורג רעד טוט סָאװ ?שַאמשימ ןוא סָאַאכ ןופ טייצ רעקיזָאד רעד ןיא רע טוט
 ןוא . . . , :טקידנעעג טרעוװ ווירב רעד ןוא "?טייצ רעקידמערוטש רעד ןיא רעלדָא

 ליוו ךיא רעבָא -- זַא ,ןצרפ טנָאז ןוא ,יורפ סעצרּפ ןוא ןצרּפ סורג ַא רעביא טיג
 "?,.סָאװ ןגָאז טשינ

 רדסכ קילָאיב טעב סעדָא ןופ ןרענזיולק וצ ווירב -עקידרעטייוו עלַא יד ןיא
 -- .ןצרּפ ןסירג

 -רָאפ ַא יו טמוק סָאװ ,"קילאיב תריצי, לקיטרַא ןייז ןיא ,טרָא טייווצ ַא ןיא
 ןבעל סקילאיב זַא ,ןַאמכיפ בקעי טנָאטַאב עבַאגסיוא-קילאיב רעלופ רעד וצ טרָאװ

 טרעטײרברַאפ ,ןטוג םוצ םיא ףיוא טקריוועג קפס ןָא טָאה טייצ רָאי ַא עשרַאװ ןיא

 עשרַאװ ןופ טרעקעגקירוצ 1905 גנילירפ ךיז טָאה רע ןעוו, .םענרַאפ ןוא קוק ןייז
 טּפעלשעגסױרַא םיא טָאה עשרַאװ .גנורעדנע יד-טָא טנעקרענָא רע טָאה טעדָא ןַיק
 -עגקעװַא םיא ,טלקריצעגמורַא ןוא טנכיײצעגנָא םיא טָאה סעדָא סָאװ ,זיירק םענופ
 יײװַצ יד רַאפ טכַאמעג טיירג םיא טָאה עשרַאו .םזילֲאער ןטצענערגַאב םענופ ןעמונ
 סע ,(הליגמ-דעייפ) "שאה תליגמ;, ןוא (עקלעשזַאס יד) "הכרבה;, ןעגנופַאש עסיורג

 ,"םזילָאבמיס , ֹוצ רעק רעקרַאטש ַא ןעמוקעג זיא
 : .1 ,4 צ+ 2 +

 ,ןייבשריה ץרּפ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,עשרַאװ ןיא רימ ןענייז 1928 ןיא
 -ןיקצעלק ןיא ןבעגוצסיױרַא ןטָארטעגוצ ,שטיװַאר .מ ןוא ליזיימ .נ ,רעגניז ;י

 1 .ח וצ טדנעװעג ןַאד ךיז בָאה ךיא ."טלעוו עשידיי, לַאנרושז-שדוח ַא גָאלרַאפ

 ןיא ןטעברַאוצטימ ןטעברַאפ םיא בָאה ךיא ווו ,ווירב ַא טימ ביבא לת ןיא קילַאיב
 שיערבעה ןיא לווירב-ידידי ַא - טרעפטנעעג ףיורעד רימ רע טָאה .לַאנרושז
 0 טאב : :ןושלה הזב

 -,28,129 בימי

 . יי = ;עשרַאװ ,ליזיימ ןמחנ רמ דובכל

 עיבמ ינאו ,ךרכ םינשו םירשע ,שא ירפס תלבק תֹא הדותב הזב רשאמ יננה
 | ."עגיל-רוטלוק,ל יתדות תא הזב

 ,יטלעוו עשודיי יד, ליבשב המ: רבד חולשל ,ליזיימ רמ ,ךזורזל רשאו

 דגנכ םוי לכב יכנא דבוע .ימצע תא עיקפאש יל יד :החנאב רמול אלא יל ןיא
 "םלוע.ב עונל דוע הכלא הככיאו ,יתכאלמ תא רומגל קיּפסמ יניאו ,השלש
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 הזה םלועב ,אבה םלועב דוש שגפנ ילוא .ידוהי אוהש יײּפעאו ,ילש וניאש

 ,הוקתה הטעמ

 ,הבוט הנש תכרבב

 ,קילַאיב ןמחנ םייח

 דנעב 22 יד ןעמוקַאב סָאד קנַאד טימ קיטעטשַאב ךיא,, :שידיי ןיא טניימ סָאד
 ."עגיל-רוטלוק, רעד קנַאד ןיימ סיוא קירד ךיא ןוא ,רעכיב סשַא ןופ

 "טלעוװ עשידיי יד , רַאפ ךַאז ַא סעּפע רימ ייב ןענָאמ ןייד ךייש סָאװ ןוא,
 ךיא .טעברַא ענעגייא ןיימ גונעג רימ זיא'ס :ץכערק ַא טימ ןרעפטנע זיולב ךיא ןָאק

 ןוא .טעברַא ןיימ ןקידנערַאפ וצ טשינ זיײװַאב ןוא ,ןעיירד רַאפ ךעלגעטי-גָאט טעברַא
 ַא זיא יז םגח ,עניימ טשינ זיא סָאװ ,"טלעוו, ַא ןיא ןרעדנַאװ ןזָאל ךיז ךיא ןָאק יו

 רעד ףױא ,טלעװ רענעי ףיוא ןענעגעגַאב ךָאנ ךיז רימ ןלעװ רשפא .עשידיי
 .ןיילק רָאג גנונעפָאה יד זיא טלעוו

 רָאי םעיינ םוצ תוכרב טיִמ
 ",קילַאיב ןמחנ םייח

 ךָאנ דָארג ןוא ,ןֿפָארטעג רעדיוו ךיז רימ ןבָאה םורַא רָאי יירד ַא ןיא רעבָא

 .עשרַאװ רעשידיי רעקידעבעל רעד ןיא עקַאט ןוא טלעװ ר ע ד ףיוא לָאמַא

 טייז ןייא ןופ .עשרַאװ ןייק ןעמוקעג קילַאיב .נ .ח זיא 1921 רעבמעטּפעס ףוס -
 ןַא טכַאמעג םיא טימ טָאה סָאװ ,ָאירַאסערּפמיא ןַא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג רע זיא
 לָאצ רעטמיטשַאב ַא טימ טעטש עסיורג ענעדישרַאפ ןיא ןטערטפיוא לָאז רע ךַאמּפָא

 טָאטש רעדעי ןיא לָאז רע ,יאנת א ןעמונעגסיוא רעבָא טָאה קילַאיב ,ןטַארעפער
 ןיא ןקילײטַאב ךיז ןוא גַאלרַאפ ןשיערבעה ןרַאפ עדנַאגַאּפָארּפ ןריפ ךיוא קיטייצכיילג

 טלעג ןעלמַאז וצ קעװצ ןטימ ןעגנוטַארַאב ןוא ןצנערעפנָאק ענעדישרַאפ

 יד וו ,עשרַאװ רעשידי רעד ןיא רעגיטש רעד יו ,דנָאפ-ךוב ןַאפ
 ,עלָאר עקיטכיוװ ַא טליּפשעג ןבָאה רעביירש רעשידיי רעד ןוא עטערּפ עשידיי

 רעשידיי רעד ןופ רעיײטשרָאפ טימ עקַאט ןעוועג שינעגעגַאב עטשרע יד זיא
 ירד .ןעגנוטייצ עשידיי עלַא ןופ םלוע-רעביירש רענייש ַא ןעמוקעג זיא'ס .עסערּפ

 "שידיי םענופ ,שאר-בשוי ,רעציזרָאפ -- ,דיי רעקיצרַאה ,רערעייט ַא -- לעמולק .מ

 רעלעיציפָא רעייז ןעוועג זיא קילַאיב סָאװ ,(רבע תפש יבבוח) "תוברת,, ןשיליוּפ
 קילַאיב לָאז ךַארּפש רעכלעוו ןיא ,ךימ טגערפ ןוא טייז ַא ןָא ּפָא ךימ טריפ ,טסַאג

 דלַאביװ ,ש י דיי ןיא ךעלדנעטשרַאפטסבלעז, .עסערּפ רעשידיי רעד רַאפ ןדער ָאד

 !טוג, .טהצעעג ךיא בָאה --- ?!עסערּפ רעשידיי רעד טימ ץנערעפנָאק ַא זיא סע זַא
 -עפע ,תוברת ןופ רעציזרָאפ רעד יװ ,ךד י א לעװ --- ,לעמולק .מ .רד רימ טגָאז ---

 ןדער וצ רעבירַא ךיילג טעוװ קילַאיב ןוא ,שיערבעה ףיוא ץנערעפנָאק יד ןענ
 | | *ז ןעידץיל

 ,טניירפ ןוא רערערַאפ טימ טײלגַאב ,קילַאיב .נ ,ח ןוא ,ריט יד ךיז טנפע'ס ןוא

 קילַאיב .טשוקעצ םערַאװ ןוא טנגעגַאב קיצרַאה ךיז ןבָאה רימ .לַאז ןיא ןיירַא זיא

 ןוא רעטסעוװש ןיימ ןופ ןרעטלע עניימ ןופ ןסורג עקידעבעל טכַארבעג רימ טָאה
 רעד ךָאנ ןוא ,ןשיט יד ייב ךיז טצעזעצ ןעמ ,לארשייץרא ןיא ןעניווו סָאװ ,רעגָאװש
 -םַאנפיוא ןופ ןעמָאנ ןיא לעמולק .רד ןופ עדער-גנונעפערעד רעשיערבעה רעצרוק
 "ונעג ןוא שיאערבעה ןיא רעטרעוװ רָאּפ ַא ןביױהעגנָא קילאיב טָאה ,טעטימָאק
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 רענילָאװ ןקיטּפַאז ,ןקידנועק א ןיא !שידיי ַא רַאפ סָאװ ןיא ךָאנ ןוא ,שידיי ןדער ןעמ

 -ייא .עניַארקוא רעזדנוא ןיא יו טרָאװ שיסור ַא לָאמַא ךיוא טקָארבעגנײרַא ,שידיי

 רָאג טדער קילַאיב סָאװ ,ןסָארדרַאפ קרַאטש טָאה ןטסיערבעה ?עטנעדברַאפ,, עקינ

 סע טָאה רע יאמלה ,לעמולק .רד וצ ךעלעטעצ ןקיש ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא ,שידיי

 ןענייז סָאװ ,ךעלעטעצ יד ןיא קוק ַא טּפַאכעג טָאה קילַאיב ."תורקפהח., ַאוַא טזָאלרעד

 ןוא ןדננוצעגנָא ךיז רע טָאה .לעמולק .רד ןקידנציז-ייברעד םייב שיט ןפיוא ןגעלעג

 םנופ םויק ןרַאפ שידיי ןופ עלָאר רעסיורג רעד ןגעוו ןדער ןעמונעג רעייפ-םאלפ טימ

 עקיטכירפיוא ןעוועג ןענייז'ס ןוא ,ןפַאש ןשידיי םענופ סקווװ ןרַאפ ןוא קלָאפ ןשידיל

 -טיוא ןופ ןטנעמָאמ ןיא לָאמ עלַא יוװ ןוא .ןצרַאה ןפיט ןופ ןעמוקעג ןענייז ייז ,דייר

 ףיוא עלָאר ןוא עבַאנפיוא ןייז ןסעגרַאפ ןוא טמערַאװעצ קרַאטש ךיז רע טָאה ,ץייר

 -ירק ףרַאש ןעמונעג רע טָאה עדער ןייז ןיא רעטייוו טשרע .ץנערעפנַאק"עסערפ רעד

 "אב רעקיטליגכיילג ריא רַאפ עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד ןקידלושַאב ןוא ןריקיט

 ,רוטלוק רעשיערבעה רעד וצ ןוא שיערבעה וצ גנויצ

 סָאװ ,רַאפעג רעסיורג רעד ןגעו טדערעג יונעג קילאיב טָאה עדער ןייז ןיא

 -מוא טָאה עיצַאלימיסַא יד ,עיצַאלימיסַא רעקידנסקַאװיץלַא רעד ןופ זדנוא טָארד

 ,דנַאלשטיײד ,עיקַאװָאלס-ָאכעשט ,עלַאטיא ןיא םיצוביק עשידיי עסיורג יד טכַארבעג

 ןלעטש טשינ סנטיײיצַאב טעוומ ביוא ,ןליוּפ ןיא ץוביק ןשידיי םעד ךיוא טָארד יז

 ךרוד שידיי ןיא ןפַאש עוויטקַא סָאד .דנַאטשרעדיװ ןקרַאטש ןייק עיצַאלימיסַא רעד

 רע .עגַאל יד ןעװעטַאר ןָאק ןלוש עשיערבעה ךרוד -- שיערבעה ןיא ,ןלוש טשידיי

 -יורג רַאפ ןריזיליבָאמ ךיז קלָאפ ןשידיי ןיא ןטנעמעלט עקידעכעל יד ןפורעג טָאה

 ןרעה וצ ןדירפוצ קרַאטש ןעוועג ןענייז ןטסישידיי יד ...טעברַא רעוויטקַא רעס

 ,שידיי ףיוא ןפַאש םעד ןגעוו טדערעג טָאה קילאיב טסנרע ןפיט ַא רַאפ סָאװ טימ

 .רוטַארעטיל רעשידיי ןוא ןלוש ששידיי ןופ גנוטיידַאב רעד ןגעוו

 טלעטשעג עסערּפ רעד ןופ רעיײטשרָאפ עקינייא ןבָאה עדער סקילאיב ךָאנ

 זיאס זַא ,םעד ףיוא ןזיװעגנָא ןוא טרָאװ ַא ןעמונעג בָאה ךיא ךיוא ,ןגַארפ ןקילַאיב

 יז .,אברדא .עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ רעד ףרווורַאֿפ סקילַאיב קיטכיר טשינ

 רעד טימ טייקיטעט ןוא לדוג ריא ןדנוברַאפ ליפ וצ טָאה עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ

 .אפוג גנוגעװַאב רעד ןופ ןסערעטניא יד ןגע ק טפָא רעייז ןוא ךַארּפש רעשיערבעה

 ןריווועגנָא ליפ םזינויצ רעד טָאה שיערבעה טימ גנודניברַאפ רעגנעדוצ ריא בילוצ

 ןגיוא יד ןיא ךיילג טקוקעג רימ טָאה קילַאיב .ןסַאמ עשידיי יד ייב ןריולרַאּפ ןוא

 זיא רוגיטק רעד ןוא ,רוגיטק ַא ָאד זיא רוגינס רעד ,וטסָאה טָא, :ןפורעגסיוא ןוא

 | | "!ךוגינס ַא ןרָאװעג

 רעװעשרַאװ ןסיורג ןיא ןטָארטעגפיױא קילַאיב זיא רעטעּפש געט רָאּפ ַא טימ

 רערעהוצ 2,000  ַא רַאפ גָארטרָאפ ןכעלטנפע ןסיורג ַא טימ לַאז-?עינָאמרַאהליפ ,

 שידיי זַא ןזיוורעד ,רָאסעּפָארּפ-השעמ ,טָאה רע .ןדיי ייב םעלבָארּפ-ךַארּפש םעד ןגעוו

 טעװ ןוא ןדיי ייב ןכַארּפש 15 עקידרעירפ עלַא ןופ לרוג םעד ןדיימסיוא טשינ טעוו

 -רוא, רעשירָאטסיה רעד ןוא גָארטרָאפ רעכעלטנפע רעד .ןייגרעטנוא ףוס-לכ- ףוס

 -מוא ןרעוש ןיא ןענַאטשעג זיא'מ ווו ,עשרַאװ ןופ ץרַאה ןיא שידיי ףיוא "לייט

 ןיא ןפורעגסױרַא טָאה ,שידיי ןופ גנוקיטכערַאבכײלג רעד רַאפ ףמַאק ןכעלרעהפיוא

 .טייקנדירפוצמוא עכעלדנעטשרַאפ ןוא עכעלריטַאנ ַא ןזיירק עשיטסישידייישידיי יד

 -לוק ןשידיי םעניא רָאטקַאפ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,בולק'ןעּפ ןשידיי ןכרוד ןבָאה ךימ
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 רעזדנוא, ןעמָאנ ןרעטנוא טנוװֶא ןכעלטנפע ןַא טריזינַאגרָא ,ןליֹוּפ ןיא ןבעל-רוט
 רעדילגטימ ענעעזעגנָא ןרָאװעג טריטנָאנַא ןענייז סע ןוא ,"ןקילַאיב .נ .ח רעפטנע

 ןטנעמוגרַא סקילַאיב ףיוא הבושת עקירעהעג יד ןבעג ןלָאז סָאװ ,בולק-ןעּפ ןופ

 םענופ ףערטפיונוצ ַא טוישזנַארַא רימ ןֿבָאה טנװָא ןכעלטנפע ןרַאפ געט עקינייא
 םעד ןופ רעציזרָאפ ןרע רעד ןעוועג ,בגא ,זיא סָאװ) ןקילַאיב טימ בולק-ןעּפ ןשידיי
 רעד ןופ הביסמ רעשרּבח רעד ןיא ןבָאה רימ .(בינא-לת ןיא בולקיןעּפ ןשיערבעה
 טקוקעג טשינ .ןקילַאיב טימ סעומש ַא ןבָאה טלָאװעג בולק-ןעּפ םענופ גנוטלַאװרַאפ

 ןוא ןצנערעפנָאק ,ןטירטפיוא גָאט ןדעי) טײקטּפעשעגסיױא ןוא טייקדימ ןייז ףיוא
 ,םירבדמה'שאר רעד ףערטפיונוצ ןפיוא ןרָאװעג ךיילג קילאיב זיא ,(ןשינעגעגַאב

 -נָא םעד .טסנוק עשירעלָאמ ,עשיטסַאלּפ --- םיא ייב ןעוועג עמעט יד זיא לָאמ סָאד
 רֹע טָאה .ןײארַאפ"ןטַארעטיל ןופ טנעװ יד ףיוא רעדליּב רָאּפ יד ןבעגעג ןבָאה גער

 ,עדער עקיטכערּפ ַא ןעװעג זיא'ס .סעומש ןטנַאסערעטניא ןַא ןיא טזָאלעצ ךיז
 ,טסנוק ןיא םזילַאער ןגעװ ,טסנוק ןגעװ ןקנַאדעג עכעלפערט טימ טשימעגכרודַא

 .עדער ןימ ַאזַא ןטלַאה וצ רעהַא ןטעברַאפ ןעוועג טלָאװ רע יװ ןעוועג זיא'ס ןוא
 ןיא טמיורעגנייא רימ טָאה ,רימ םורא ןסעזעג זיא סָאװ ,בולקיןעּפ ןופ רבח ַא

 ערעזדנוא וצ ןעמוק טשינ לָאזס ,טייצ עצנַאג יד ןדערּפָא ױזַא ליוו רע,, :רעיוא
 רעד ןעוועג זיא'ס .קיטכיר ןעוועג טשינ רעבָא זיא'ט *!טַארעּפער ןייז רַאפ ןפרווורָאפ

 ןוא ןדער וצ גנַארד ַא קידנעטש טַאהעג טָאה סָאװ ,קילאיב רעכעלריטַאנ ,רעטושּפ
 ,טרעטשעג ןָאפעלעט רעד טָאה לייוורעד .ןדערנָא טנָאקעג טשינ טַאז לָאמנייק ךיז

 סָאװ ןדירפוצ טשינ ןעוועג רע זיא .גנוציז רעדנַא ןַא ףיוא טרַאװעג םיא ףיוא טָאה'מ

 ךיא בָאה ,סיררעביא םעד טצונעגסיוא ."טַארעּפער,, ןייז ןצעזרָאפ טשינ ןָאק רע

 סע זַא ,םַאזקרעמפיוא ןקילַאיב טכַאמעג גנוטלַאװרַאפ-ןעּפ רעד ןופ גארטפיוא ןיא

 רעד ןגעוו טירטסױװַא ןכעלטנפע ןייז טימ טייקנדירפוצמוא ןַא זדנוא ייב טשרעה
 ףענַאטשרַאפ טכעלש ךימ טָאה עמ , :טכָאקעגפיוא ךיז רע טָאה .עגַארפ-ןכַארּפש

 ,טנַאה יד לָאז ןרַאדּפָא ןוא ,שידיי טימ ןדנובעג ףיט ןיב ןוא שידיי ביל בָאה ךיא

 | "!שידיי ןגעק ףיוא ךיז טביוה סָאװ

 -בולק-ןעּפ יד טימ גנַאלקניײא ןיא טשינ סע זיא ללכב ןוא,, :רעטייוו ךיא גָאז
 "וק לָאז (ןשיערבעה םענופ) בולק-ןעּפ ןייא ןופ רעציזרָאפ-ןרע ןַא זַא ,סעיצידַארט
 -ץיז רעד ךָאד זיא עשרַאװ ןוא --- ,בולק-ןעּפ ןטייווצ ַא ןופ רעטנעצ םעד ןיא ןעמ
 רעד ןגעק טַארעפער ַא טרָאד ןטלַאה לָאז ןוא --- ,בולק-ןעּפ ןשידיי םענופ טרָא

 "!בולק םעד טָא ןופ ךַארּפש

 טשינ ךיז טָאה רע ןוא .ןרָאװעג ןלעפעג ןקילַאיב סע זיא --- !טוג !טוג ,יֵא --

 . ,רעביירש עטנַאקַאב ןופ הביסמ ןיא ןציז וצ ןעוועג טוג זיא םיא .טנגעזעגּפָא קיליװ

 ןיוש ןוא .םוקפיונוצ ןטמיטשַאב-רעירפ ןופ ןרעדנַא ןַא וצ ןפורעג םיא טָאה'מ רעבָא

 רעבײרטנָא ייווצ , :טגָאזעג ןוא ןדער וצ טרעהעגפיוא טשינ רע טָאה ריט רעד ייב

 ןוא ָאירַאסערּפמיא-ןטַארעפער רעד -- עזייר רעקיטציא ןיימ ףיוא טציא ךיא בָאה |

 רע ,השקשינ ךָאנ זיא ,ןַאמסטּפעשעג רעד ,רעטשרע רעד זיא ,דנָאפ-רעכיב םעד ןופ

 -ייוצ רעד רעבָא ,ןעורסיוא ךיז ךימ טזָאל ,לדרעפ םעד רעבָאה לסיב ַא וצ טפרַאװ

 ,גָאטײב ,ןַאּפש ןיא קידנעטש .ןצנַאגניא ךימ טסיימשרַאפ רענעי -- רעביײרטנָא רעט

 ".יןגָאװ םעד ּפעלש ,רָאפ ,ףיול ,ור ןייק ,טכַאנייב



 20 יי ליזײמ ןמ חנ

 ןייז טקירדעגסיוא ןוא טיירדעגקירוצ ךיז טָאה רע ןוא ,טנגעזעצ ךיז טָאה'מ ןוא

 .ןבעג םיא טעװ בולקיןעּפ רעד ווװ ,טנװָא םייב ןייזייב טשינ ןָאק רע סָאװ רעױדַאב
 - .טָאטש רעטייווצ ַא ןיא ןייז ןַאד ןיוש טעװ רע --- ,טַארעּפער ןייז ףיוא רעפטנע ןָא

 ,ליזיימ .נ ,ןיקלַאמ .ב .ד :טקילײטַאב ךיז ןבָאה "ןקילַאיב רעפטנע ןַא טנװָא םעניא

 ןטָארטעגפיױא זיא קילַאיב .נ .ח ןופ גנוקידיײטרַאפ ןיא .ןילטייצ ןרהא ,ןַאמיינ .מ .י

 -עלב עשירַארעטיל , יד ןיא רימ ןבָאה טנוװֶא םעד רעסיוא ןוא .בילטָאג עשוהי .רד

 -שרע רעד טול היוול ַא, -- ליזיימ ןמחנ :טרעפטנע עפרַאש טכעלטנפערַאפ "רעט
 -כיר רעד ,רעטכיד רעד ןוא עטּפשמרַאפ ןצכעז, -- שטיװַאר ךלמ ;"הגרדמ רעט
 ךיוא ,בגא ,ןבָאה רימ ."קילַאיב ,נ .ח וצ ווירב רענעּפָא ןַא., --- ןילטייצ ןרהא :"רעט

 רעד רעביא טַארעפער ַא סיקסווָאלטישז .ח .רד ןופ גוצסיוא ןַא טכעלטנעפערַאפ

 ַא ןופ -- ןטנעמוגרַא:קילַאיב יד ףיוא רעפטנע ןַא -- ןדיי ייב עגַארפ-ןכַארּפש

 יי יי .ענווָאק ןיא סױרַא זיא סָאװ ,רושָאדב

 -- ןא -- "רעביירש רוד ןייז ןוא ץרפ .ל .י, :רעכיב יז ןופ)

 / (1951 ןוא 1946 ,קרָאי וינ --- "רעלטייצטימ ןוא רעײגרָאפ,
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 5, יאיר ריר ריי

 ךלימ בקעי

 5 ימי "סי" .,עיסס "סח .,י"סס 06 .,י"סמ-.,י"סס .,י"פס .,י"סס .,,8

 עש'ראוו ןיא םָארגַאּפ רעטשרע רעד ,ייקענובאר,; רעד

 יב 2

 סָאװ ,עבמָאב יד ןרָאװעג ןפרָאװעג זיא סע יו ,םעד ךָאנ ייווצ רעדָא גָאט

 זיא ,1881 לירּפא ןיא ,ןטייוצ םעד רעדנאסקעלַא ראצ טעגרה'עג טָאה ב
 וצ סָאג עקסנילָאװ רעד ןופ ןדיי עלַא ןליױפַאב ןוא עװַאריװער רעד ןעמוקעג

 ,רענעמ -- רעניווונייא עלַא רַאפ ןיילק וצ ןעוועג זיא לוש יד :ןירַא לוש ןיא ןייג
 -סױרַא טָאה ןעמ ןוא ףיוה םעד ףיוא ןענַאטשעג רימ ןענייז -- רעדניק ןוא ןעיורפ

 "רעטנוא ןוא יירטעג ןעניד וצ ןרָאװשעג עלַא ןבָאה רימ ןוא הרות-רפס ַא טגנערבעג
 ךימ טָאה סָאד .ודוה םורי ןטירד םעד רעדנַאסקעלַא ,רעסייק םעיינ םעד קינעט
 ַא סעּפע רעמ טינ ןיב ךיא זַא ןליפ טכַאמעג ךימ טָאה סע .טקידירּפַאב דָארג
 ,סעּפע ךיוא ןיב ךיא זַא ,רעוװ עדַאיל

 .ףיז בָאה ךיא .שפנ-תמגע טפַאשרַאפ רָאנ רימ טָאה טכיזנייא עקיזָאד יד רעבָא
 ךס ַא ןדיי רַאפ ןייז טעוו רעסייק םעיינ םעד רעטנוא זַא ,עעדיא רעד וצ ןגָאלשרעד
 טַאהעג טָאה "הריפצה, יד זַא ,ןעזוצנייא ןביוהעגנָא ךיא בָאה טלָאמעד .רעגרע
  ,טערב ןייא ףיוא ןטימעסיטנַא יד ןוא ןטסיליהינ יד טלעטשעג טָאה יז ןעוו ,טכער

 ךיא יו ,רעטעּפש רָאי עכעלטע םעד ןגעוו גנוניימ ןיימ טרעדנעעג בָאה ךיא
 עניימ ןיא טעּפמָאּפעגניײרַא טָאה "הריפצה,, יד סָאוו ,ןעגנוניימ ךס א טרעדנעעג בָאה

 .ןרעיוא
 -עגנָא ןבָאה סע .ןטלַאהעגנָא טשינ גנַאל טָאה טייקנדירפוצטסבלעז עקיזָאד יד

 זַא ,ןסעומש ןביוהעגנָא טָאה ןעמ .תועידי עכעליירפ ןייק טשינ רָאג ןעמוקנָא ןביוה
 :ןעמשנ עיינ ייוצ טרעחעג בָאה ךיא .,ןדיי ףיוא תוריזג עיינ ןטרַאװרעד ןעק ןעמ
 ,רענָאיצקַאער רעשיטַאנַאפ רעד ,װעצסָאנַאדעיבַאּפ .װעיטַאנגיא ןוא וװעצסָאנָאדעיבָאּפ
 -כיילרַאפ עטסדנימ יד זַא ,ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,דָאניס ןקילייה םעד ןופ טּפיױה רעד
 רעטשרע רעד .דנַאלסור ןופ הערל ןייג רָאנ טעװ ,קלָאפ ןופ לרוג םעד ןופ גנורעט
 טָאה ןעמ .,ןדיי עלַא ףיוא קערש ַא ןפרָאװעגנָא טָאה רַאצ םעיינ םעד ןופ טסעפינַאמ

 טָאה ןעמ ןוא גנַאל טרעידעג טשינ טָאה סע .ןעמָארגָאּפ ןופ ןדייר ןביוהעגנָא
 .ךעלטעטש עקימורַא יד ןוא דַארגטעװַאסילעי ןיא ןעמָארגָאּפ עכעלקערש ןופ טרעהעג

 1891 רָאי ןיא .עשרַאוו ןיא 1866 רָאי ןיא ןרױבעג -- (ךלימרעיוז) ךלימ בקעי
 ,טסילַאנרועז .1945 רָאי ןיא קרָאי וינ ןיא ןברָאטשעג .עקירעמַא ןייק טרעדנַאוועגסיוא
 ,רָאטקאדער ,רעוט-רעטעברַא ,ןעעדיא עלַאיצָאס ןופ רָאטַאזירַאלוּפָאּפ ,טסיצילבופ
 ןיא ןרָאי 25 ענייז עלַא םורַא טמענ סָאװ ,עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןופ .רעצעזרעביא
 םעד ןגעוו -- טצריקעג לסיבַא --- ייסע ןשיטנעטיוא םעד ָאד רימ ןעגנערב ,עשרַאוװ
 ,1881 רעבמעצעד-ףוס ןופ "קענובַאד , רעוועשרַאוו ןטמירַאב-קירעיורט
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 -לָאּפ ןיא ,סעדָא ןיא ,וועיק ןיא ןעמָארגָאּפ ןופ טרעהעג ןעמ טָאה םעד ךָאנ דלַאב
 םָארגָאּפ רעינ רעדעי ןוא ,גנולעטשַאב ףיוא יו סעּפע ,סנייא ךָאנ סנייא ,עווַאט
 ןדייר וצ ןבױהעגנָא טָאה ןעמ זיב ,רעקידרעירפ רעד יװ רעכעלקערש ןעוועג זיא
 רעד ןוא טרעיודעג גנַאל טשינ ךעלקריוו טָאה סע ןוא .עשרַאװ ןיא םָארגָאּפ ַא ןופ

 ןכָארבעגסיױא זיא עשרַָאװ ןיא םָארגָאּפ

 ןטמירַאב א ןיא .1881 "?עינעזדָארַאנ עשזָאב, ןופ גָאט רעד ןעוועג זיא סָאד

 וװ ,?טָאטשרָאפ רעװעקַארק, סַאג רעד ףיוא ?ץיירק ןקיליײה, ןופ לָאישטשָאק

 ײרשעג א טרעהרעד לָאמ ַא טימ ךיז טָאה ,טלמַאזרַאפ ןעוועג ןענייז ןטסירק רעטנזיוט

 יײרשעג םעד טָאה סע רעװ ,טשינ ןעמ טסייוו גָאט ןקיטנייה ףיוא זיב *ז רעייפ

 ירשעג רעקיזָאד רעד המוהמ ַא רַאפ סָאװ ןלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ .טזָאלעגסױרַא

 "יד .שינעסיוטש ַא ןוא שינעּפוטטש ַא ,ףױלעג א ןרָאװעג זיא סע .טכַאמעגנָא טָאה

 טסוװעג טינ ןבָאה ןוא קירוצ ןוא ןיה זיימ עטמסרַאפ יװ ןפָאלעג ןענייז ןשטנעמ

 ןייק ןקעדטנַא טנעקעג טשינ טָאה םעדכָאנ גנוכוזרעטנוא ןַא .ןעװעטַאר וצ ךיז יו

 .ןוא עכעלטע טרָא ןפיוא ןזָאלעג טָאה המוהמ יד רעבָא ,רעייפ ַא ןופ ןמיס םוש

 ..רַאפ .לָאצ עסױרג ַא ןוא ,טיוט ףיוא ןרָאװעג ןטָארטעצ ןענייז סָאװ ,קיצנאווצ

 יי יי א א א א א . .עטעדנווו

 ןבָאה סָאד :טגָאזעג ןבָאה ,טעװעטַארעגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןופ לייט ַא

 ןסיורד ןיא .המוהמ ַא ןכַאמוצנָא ידכ ,יירשעג םעד טכַאמעג םיבנג-ענעשעק יאדווא

 -ענעשעק ,ָאי :טגָאזעג ןבָאה ןוא ערעדנַא ןענַאטשעג ןענייז רעבָא לָאישטשָאק םעד ןופ

 ךיז טָאה םעד ךָאנ דלַאב .םיבנג-ענעשעק עשידיי ןעוועג ןענייז סָאד רעבָא ,םיבנג

 ןעמ טָאה ױזַא .םָארגָאּפ םעד רַאפ לַאנגיס רעד ןעוועג זיא סָאד ,ףייפ ַא טרעהעג

 ,לעפַאב ַא ףיוא יו ,תונחמ טרימרָאפ ךיז ןבָאה דלַאב .םָארגָאּפ םעד ךָאנ טלייצרעד

 ַא ןיא ןברוח ַא טכַאמעגנָא ןבָאה ןוא ,סַאג וצ סַאג ןופ ןייג וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ןוא

 ןייק רָאג טָאה ןעמ .ןברָאטשעגסיױא יו ןיא יײצילָאּפ יד .ןסַאג עשידיי יד ןופ ךס

 ןטלַאהַאב ךיז ןדיי יד ןבָאה .םיקו יח יירש .ןעזעג טינ סַאג רעד ףיוא טנַאיצילָאּפ

 ןוא םילהת טגָאזעג טָאה ןעמ ,ןלוש יד ןיא ןפָאלעג זיא ןעמ .טנעקעג ןבָאה ייז רָאנ ווו

 .ןעוועג תינעת רזוג טָאה ןעמ

 יד זַא ןדייר ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ןעמָארגָאּפ יד ןופ גָאט ןטירד םעד ףיוא

 יד ןשיווצ זַא ,טדערעג ןבָאה עלַא .סַאג רעזדנוא ףיוא ןעמוק ןלעוװו סעקישטשמָארגָאּפ

 ןעמ סָאװ ,ןקַאילָאּפ טכעלטע יד זַא ,ןקַאילָאּפ קינייװ ןעוועג ןענייז רעכַאמ-םָארגַאּפ

 ?סעקַאיסָאב , יד וצ טגנַאלַאב עלַא ןבָאּה ,ייז ןשיווצ ןעזעג טָאה

 ,םָארגַאּפ םעד ףיוא סַאג רעזדנוא ףיוא טכירעג ךיז טָאה ןעמ ןעוו ,טנװָא םענעי
 .בירעמו החנמ וצ ןיירַא לוש ןיא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז סַאג רעד ןופ ןדיי עלַא ןענייז
 -רַאפ ןעוועג ןענייז ןדיי .עכעלרעייפ ַא רעבָא ,עטקירדעג ַא ןעוועג זיא גנומיטש יד
 ןעמ ,ירדנ-לכ וצ רוּפיכ-םוי יװ ,הנווכ סיורג טימ טנװַאדעג טָאה ןעמ .טלפייווצ
 ענעסקַאװרעד ,סנגרָאמ וצ ףיוא ןעוועג תינעת:רזוג טָאה ןעמ ,םילהת טגָאזעג טָאה
 ךיז ןביוהעגנָא םלוע רעד טָאה ךעלדנע .רעדניק עניילק יו טנייוועג ןבָאה ןשטנעמ
 .ןייגעצ וצ

 ךָאנ דלַאב ןוא ,רעמעלַאב םעד ףיא שטַאּפ ַא טרעהרעד ךיז טָאה גנולצולּפ
 סטייג דיי -- :ןדיי ןטנַאקַאב ַא ןופ לוק עטנַאקַאב סָאד טרעהרעד ךיז טָאה טעד
  טינ רימָאל -- ,ןעירשעגסיוא רע טָאה -- ,ןלעטשנגעקטנַא ךיז רימָאל ,םײהַא טינ
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 -ןשוש ןיא ןדיי יד ןָאטעג ןבָאה סע יװ ןָאט רימָאל .ןסּפעש יוו הטיחש רעד ֹוצ ןייג
 -:געקטנַא ךיז רימָאל ."םשפנ לע דומעלו להקהל, :ןבירשעג טייטש סע יוװ ,הריבה
 טימ ,סעקלַאּפ טימ ,סנקעטש יד טימ ,ןשטייב יד טימ ןײגסױרַא רימָאל !ןלעטש

 ,ןלעטשנגעקטנַא ךיז רימָאל ןוא ,קעה

 רעקיזָאד רעד .ןַאמרופ רעד חנ ןעוועג זיא ,ןעירשעג ױזַא טָאה סָאװ ,דיי רעד |
 רָאפ ךעלנייועג ךיז טלעטש ןעמ יװ ,טינש םעד ןופ ןַאמרופ ַא ןעוועג טינ זיא חנ
 א ןענרעל טנעקעג טָאה רע .ץראה:םע ןייק ןעוועג טינ זיא רע ,ּפיט ןקיזָאד םעד
 ןרַאפ טנװַאדעג ךיוא ןוא הרות רעד ןיא תבש טנעיילעג טָאה רע ןוא שמוח השרּפ
 ןעמ זַא רעבָא ,לוש ןיא ןעזעגנָא קרַאטש ןוא דיי רעמורפ ַא ןעוועג זיא רע ,דומע
 ייב :הלגעילעב רעתמא ןַא יװ ןעלדיז טנָאקעג ךיז רע טָאה ,ןטָארטעגנָא םיא טָאה

 ,דיי רעקיטפערק ַא ןעוועג זיא רע .בָאג ַא ןבעג ןסייהעג סָאד טָאה םיא

 .רעלקומש רעד עלעבַא ןעוועג זיא סַאג רעזדנוא ףיוא דיי רעבושח רעדנַא ןַא

 ַא טימ ,הרות-ךב ַא ,שולח ַא ןעוװעג זיא רע .ןחנ ןופ ךופיה רעד ןעוועג זיא רע
 ערעדנַא יד טימ ןענרעל גָאטימ ךָאנ תבש עלַא טגעלפ רע ןוא ,ץמק ַא יו לדרעב
 ענייז ןופ רענייא ןעװעג זיא ןַאמרופ רעד חנ .קרּפ ןוא בקעי-ןיע ,הרדס יד ןדיי

 | ,םידימלת עטסעב

 !טכער טָאה חנ 'ר ,ןדיי, :ןפורעגּפָא דלַאב ךיז רעלקומש רעד עלעבַא טָאה

 לעװ ךיא רעבָא ,שטנעמ רעכַאװש ַא ןיב ךיא .םשה-שודיק ףיוא ןייג ןלעװ רימ
 *! חבטל ןאצכ ,ןטכעש ןזָאל טינ ךיז ןלעוו רימ .ךייא טימ ןייג

 טימ השעמ יד .ץרַאה ןיימ ןיא רעייפ ַא ןדנוצעגנָא ןבָאה רעטרעוװ עקיזָאד יד

 םעד ןיא טנעיײלעגנָא ךיז בָאה ךיא סָאװ ,תושעמ יד ןוא ,הריבה-ןשוש ןיא ןדיי יד
 ןענייז ,םילשורי ןופ ןרעיומ יד ףיוא ןטלַאהעג המחלמ ןבָאה ןדיי יד יוװ ,ןיפיסוי רפס
 -שודיק ףיוא ןייגוצטימ טנערבעג שממ בָאה ךיא ןוא ,ןגיוא יד רַאפ ןענַאטשעג רימ
 ערעדנַא יד ןוא ,ןעירשעגסיוא ךיא בָאה ,"ןייגטימ ןלעוו ךעלגניי עלַא ןוא,, .םשיה

 יד, :לוק ןייא ןיא ןעיירש ןעמונעג ןבָאה ,לוש ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ךעלגניי

 "!ןדיי יד טימ ןייג ןלעוװ ךעלגניי

 סע ןוא .רעריפנָא רעד ןעוועג זיא חנ .הפיסַא ןַא ןרָאװעג זיא לעטש רעד ףיוא

 ,"ןעווערושזעד ,, טָאג ןיא ןביילב ןלָאז ןדיי קיצנאווצ ךרע ןַא זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא
 ןופ רעדעי ןעמוקסיורַא ןדיי עקירעביא עלַא ןלעװ ,ןכַאמ סעּפע ךיז טעוװ סע ביוא ןוא
 וליפַא םיזעב ַא יצ ,ןקעטש ַא יצ ,קַאה א ןענעק טעװ רע רָאנ סָאװ טימ ,זיוה ןייז
 ."לארשי עמש,, ןייז טמרַאדעג טָאה לַאנגיס רעד

 טשינ בָאה ךיא רעבִא ןבילקעגסיוא טשינ טעטימָאק םעד ןיא ןעמ טָאה ךימ
 טעּפמיא ןכעלטננוי טימ .טלייועגסיוא ןײלַא ךיז בָאה ךיא ,דובכ ןייק ףיוא טרַאװעג
 רענרעצליה א ויא סָאד) לּפינק ַא טּפַאכעג בָאה ,זיוה ןיא ןֿפָאלעגנײרַא ךיא ןיב
 רעייז ייב ןצונַאב ןרָאטּפלװקס ןוא סרעצינש יד סָאװ ,לטנעה ץרוק ַא טימ רעמַאה

 עלַא .ןעמוקעג ןענייז ןדיי יד רעדייא ךָאנ סָאג ןפיוא ןפָאלעגסױרַא ןיב ןוא (טעברַא
 יא םלוע רעקירעביא רעד .ןױשרַאּפ קיצנאווצ םורַא ןעוועג רימ ןענייז ןעמַאזוצ
 ,לַאנגיס םעד ףיוא טרַאװעג ןוא ,סָאג םוצ ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעטצנעפ יד ייב ןסעזעג

 רימ ןוא ,ײרשעג-ַארוח ַא טימ סױרַא רימ ןענייז ,אנוש םעד ןקערשוצּפָא ידכ
 םעד רשפא טלָאװ סָאד זַא ,ןייז ךעליירג ןעק סע ,ןטלַאהעגנָא יײרשעג םעד ןבָאה



 טרַאװרעדמוא ץנַאג ןעיירשעג ערעזדנוא רעבָא ןכָאה .,ןטלַאהעגקירוצ ןעוועג אנוש
 ,לעפ-ןסּפעש ַא ןיא ףלָאװ ַא ,אנוש רעדנַא ןַא ערָאנ רעד ןופ טכַארבעגסױרַא

 "ףמרוט עננעיאװ,, יד ןעוועג זיא ,עקסנילָאװ גָאר םעד םורַא ,סַאג-עקישזד ףיוא
 ןטַאדלָאס עטָאר ַא טרינָאיצַאטס ןעוועג טרָאד זיא ,(שינעגנעפעג עשירעטילימ סָאד)
 טצרוק ַא .עמרוט רעננעיאװ רעד ןיא טרעהעג יאדווא ךיז ןבָאה ןעיירשעג ערעזדנוא
 ַא ןעזרעד רימ ןבָאה ,סַאג רעד ףיוא ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז רימ יװ ,םעד ךָאנ טייצ
 ,זדנוא וצ ךיילג טרישרַאמ :טָאה סָאװ ,רעציפָא ןַא ןופ טריפעגנָא ,ןטַאדלָאס לורטַאּפ

 יד ןעזרעד זדנוא ןופ רערעדעי טָאה טכירעגמוא ץנַאג .טיירפרעד ךיז ןבָאה רימ
 .ירפ וצ ןעוועג זיא החמש יד .םָארגָאּפ ןופ סָאג רעודנוא ןצישַאב טעװ סָאװ ,טכַאמ
 ,טרַאװרעד ןבָאה רימ יוװ ,טרעקרַאפ טקנוּפ טזָאלעגסיױא ךיז טָאה סע

 . .טלעטשעגּפָא ךיז רימ ןבָאה לורטַאּפ םעד ןעזרעד

 טָאה סע .גנערטש טגערפעג רעציפָא רעד טָאה -- ??יירשעג רעד זיא סָאװ,
 רעדָא שיסור ןדייר טנעקעג םתסה ןמ טָאה סָאװ ,זדנוא ןופ רענייא טקורעגסױרַא ךיז
 יו ךייוו ןרָאװעג זיא רעציּפָא רעד .ןינע ןצנַאג םעד טרעלקרעד טָאה ןוא ,שילױּפ
 ,רעטוּפ

 -עקסנילָאװ ףיוא,, --- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,"ןקערש טינ רָאג ךיז טפרַאד ריא;
 ןסַאּפפיױא ןלעװ רימ ןוא ,ָאד רימ ןענייז םעד ףיוא .ןייז טינ םָארגָאּפ ןייק טעװ סַאג

 טינ רָאג ךיז טפרַאד ריא ,םיהַא רערעדעי ךיז טייג .ןעשעג טינ רָאג לָאז ךייא
 ."ןקערש

 -ירפַאב ןעגנַאגעצ ךיז זיא םלוע רעזדנוא ןוא ,טקנַאדַאב רעציפָא םעד ןבָאה רימ

 יז זַא ,םינכש יד ןסיוו טזָאלעג ןעמ טָאה ,ךעלגעמ ןעוועג רָאנ זיא סע וװ .טקיד
 ,לורטַאּפ ַא םורַא טייג סָאג רעד ףיוא ,ןקערש וצ סָאוװו טינ ךיז ןבָאה

 עבלַאה ןייק טרעיודעג טינ טָאה סע ,ןטלַאהעגנָא טינ גנַאל טָאה דיירפ רעזדנוא

 טימ סַאג רעזדנוא טליפעגנָא טָאה סעקישטשמָארגָאּפ הנחמ עצנַאג ַא ןוא ,העש
 ,קלָאפ ןשידיי ןצנַאג םעד ףיוא ןעיירעלדיז טימ ןוא תוללק טימ ,ןעיירשעג

 ,רעטצנעפ יד ןופ סנדָאל ןוא רעיוט ןוא ריט טקַאהרַאפ ןעמ טָאה לענש רעד ףיוא
 ןוא ןעגנוניווו ערעייז טזָאלרַאפ ןבָאה ,רעדינ רעד ןיא טניווועג ןבָאה סָאװ ,םינכש יד
 ,רעזייה ערעכעה ןייק) קָאטש ןטשרע םעד ףיוא םינכש יד וצ ןפָאלעגפױרַא ןענייז
 וצ רעטצנעפ יד טימ ,(ןעוועג טינ סַאג-עקסנילָאװ ףיוא ןענייז ,םַאנסיוא ןייא טימ
 סָאװ ,טקוקעגוצ ןוא תורצ עטקַאהעג ןיא ןענַאטשעג ןעמ זיא טרָאד .וצ סַאג רעד
 טָאה טונימ עלַא .םינכש ערעזדנוא וצ ןוא סָאג רעזדנוא וצ ןעוט סעקישטשמָארגָאּפ יד

 רעמָאיעג רעד ןוא רעטצנעפ יד ןופ ןעגזַאירב סָאד ,יירשעג רעדנַא ןַא טרעהעג ךיז
 טלָאװ סע יװ ,ןעזעגסיוא סָאג יד טָאה רעטצנעפ ןכרוד .דניק ַא רעדָא יורפ ַא ןופ
 טנַאװעגטעב ןשידיי ןופ ןרעדעפ יד ןופ ןעילפ סָאד טָאה סָאד .ןסיורד ןיא טיינשעג
 ,יינש ןטכידעג א ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג

 ? לורטַאּפ רעד ןעוועג זיא ווו

 ןעוװעג טשינ טלעװ רעד ףיוא לָאמ ןייק טלָאװ רע יו טקנוּפ .ןדנווושרַאפ

 -עצ רעמ ןבָאה ייז .העש עכעלטע טעוועשובעג ןבָאה סעקישטשמָארגָאּפ יד ןוא
 טינ זיא סָאג-עקסנילָאװ ףיוא .טעװעבַארעג ןבָאה ייז יװ ,טעטכינרַאפ ןוא טרעטש
 ,טעטבכינרַאפ ןעמ טָאה ךעלבלעוװועג-זייּפש עכעלטע יד .ןעועבַאר וצ ליפ ןעוועג

 ןעוועג זיא קנעש עשידיי ןייא ,טּפַאנ טימ לעמ סָאד ןסָאגַאב ,ןביוש יד טקַאהעגסיוא
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 טזָאלעגסױרַא ןוא רעסעפ יד ןופ ןענַארק יד טיירדעגפיוא ןעמ טָאה ,סַאג רעד ףיוא
 ,טּפַאעג רענייא רעדעי טָאה ןפנָאוב רעשעלפ יד ,ןײרַא קָאטשניר ןיא ןפנָארב םעד
 .,טנעקעג טָאה רע לפיוו

 ערעטלע .טכַאנ עצנַאג ַא ,גייטש ַא ןיא יו ,טקַאּפעגנעמַאזוצ ןעוועג עלַא ןענייז רימ
 ןענייז ערעדנַא ,טנייוועג ןוא טצפיזעג ןבָאה רעבייוו ,םיליהת טגָאזעג ןבָאה ןשטנעמ
 ןגיילוצ טוװרּפעג טינ ךיז טָאה רענייק ,טעװָאקעגוצ יװ רעטצנעפ יד ייב ןענַאטשעג
 ןענייז .וליפַא ךיש יד ןעיצּפָארַא ןופ ןדייר וצ טינ רָאג ןיוש ,ןגרָאמירפ םעד זי
 ,קערשטיוט ןיא ןוא ,זיוה דמערפ ַא ןיא ןעוועג עלַא ךָאד רימ

 ןופ ןליפעג יד ןבעלַאב וצ רעדעפ ןיימ טימ ןעמענרעטנוא טינ ךיז ליוו ךיא | 

 ,טכַאנ רעכעלקערש רענעי ןיא טבעלעגרעביא טָאה זדנוא ןופ רערעדעי סָאװ ,קערש

 ךָאנ זַא ,ןגָאז רעבָא ליו ךיא .ןעגנילעג טינ רימ טעװ סָאד זַא ,ארומ בָאה ךיא
 טײרפַאב טשינ ךָאנ ךיז ךיא בָאה ,שינעעשעג רעד ךָאנ רָאי קיצכעז יו רעמ ,טנייה
 ,טייצ וצ טייצ ןופ םולח וצ סענעצס ענעי רימ ןעמוק טנייה ךָאנ .ןקערש ענעי ןופ
 ןייא ןיא רעטצנעפ םייב ייטש ךיא יו ,םולח ןיא עז ךיא זַא ,טפערט טנייה ךָאנ
 ענעי ןופ תוחיצר יד עז ךיא ןוא ,סױרַא טינ ריש רימ טלַאפ ץרַאה סָאד זַא ,קערש
 .ןעוועג טנייה טלָאװ סע יו טקנוּפ ,סעקישטשמָארגַאּפ

 ענעגייא יד טימ ןעזעג טָאה ןעמ סָאװ ,םָארגָאּפ םעד ןסעגרַאפ טינ ןעק ןעמ = -
 .ןגיוא

 -גנַאל ןוא גנַאל ןגיוצעג ךיז טָאה םָארגָאּפ םעד  ןופ טכָאנ עכעלקערש עצנַאג יד
 בייל-לרעב ןיא טלמַאזרַאפ ןעוועג ןענייז -- םינכש עלַא -- זיוח עצנַאג סָאד .םַאז

 גנוניווװ יד .סַאג רעד וצ רעטצנעפ יד טימ ,קָאטש ןטשרע םעד ףיוא ,זיוה סרעטכעשטוג
 -נעמַאזוצ ןעוועג ןענייז ןשטנעמ עלַא ,ךיק ַא טימ בוטש ַא ,עניילק ַא ןעוועג זיא

 ךיז טָאה ןעמ .גנונעדרָא םוש ןָא דַאלקס-הרוחס ַא ןיא קעּפעג יו סעּפע ,ןפרָאװעג
 ךָאנ וליפֲא .םײהַא ןעגנַאגעג טינ זיא רענייק רעבָא .סיפ יד רעטנוא טרעטנָאלּפעג

 טגַאװעג טינ רענייק טָאה ,סַאג רעזדנוא ןופ קעװַא ןענייז סענַאגילוכ יד יװ ,םעד
 ,ןקָארשעג ץלַא ךיז טָאה ןעמ .ןעורּפָא ןגייל ךיז ןוא ,גנוניוװ רענעגייא רעד ןיא ןייג וצ
 ןעועג עלַא ןענייז רימ יװ ,זָאלפליה ןוא ןפלָאהַאבמוא .קירוצ ייז ןעמוק רעמָאט

 ןעוועג זיא רע ןעוו ,טייקרעכיז ַא סעּפע טליפעג זדנוא ןופ רערעדעי טָאה ,אנוש ןגעק
 ,ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ

 ,טבַאנ עצנַאג ַא ןשטנעמ למעזעג ַא ןעז וצ דליב ךעלסעגרַאפמוא ןַא זיא סע
 ,קערש ןוא טסגנַא טימ טליפעגנָא עלַא ,גנוניווװ רעניילק ַא ןיא טשטעוװקעגנעמַאזוצ

 לָארטנַאק םעד ןזייווכעלסיב ןרילרַאפ ןשטנעמ יד ױזַא יו ,ךעלרעּפנײשַאב טעז ןעמ

 ,טייקידועמעש ןופ ליפעג סָאד וליּפַא ,ןרינַאמ ענעמונעגנָא עלַא ןוא ,ךיז רעביא
 ןופ קורד םעד רעטנוא ףיוא לָאמ ַא טימ ןרעה תועינצ טפור עמ סָאװ סָאד וליפַא
 סע יװ ,ןשטנעמ ןופ שימעג ַאזַא ןיא תמא סָאד זיא טּפיוהרעביא .חנכס ןוא קערש
 ,טלַא ןוא גנוי ,ןעיורפ ןוא רענעמ :טנוװֶא םענעי טפַאשלעזעג רעזדנוא ןעוועג זיא
 טכעלטע ,רענעמ ערעייז ןוא ןעיורפ עגנוי ערעגנַאװש ,ךעלדיימ יעקידוועמעש ,עגנוי
 ןוא ,טשימעגכרוד ןוא ןפרָאװעגכרוד עלַא -- רעטלע ןיימ ןופ ךעלגניי ןוא םירוחב
 .,תומ-תמיא :קערש ןייא טימ ,ליפעג ןייא טימ עלַא

 3 קידנליו טינ .קעװַא זיא סע יװ זיא טכַאנ יד .ףוס ַא טמוק םעלַא וצ רעבָא

 ןסיורד ןיא .טורעגּפָא לסיב ַא ךיז ןוא למירד ַא טּפַאכעג ךָאד ןשטנעמ יד ןבָאה
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 זיא סע יװ לענש ױזַא .טלַאק ןעוװעג זיא זיוה ןיא ןוא ,טסָארפ א טנערבעג טָאה
 זיא סַאג יד .סַאג רעד ףיוא טזָאלעגסױרַא ךיז םלוע רעד טָאה ,קיטכיל ןרָאװעג

 ןעז טלָאװעג טָאה רעדעי :טלייאעג ךיז טָאה רערעדעי .ןשטנעמ טימ לופ ןרָאװעג
 טָאה סָאװ ,ןסיוו טלָאװעג טָאה רערעדעי ; טײקמערָא לסיב ןייז ןופ ןבילבעג זיא סָאװ

 ,ןבש ןייז טימ טריסַאּפ

 לטעטש ץנַאג ַא יו סעּפע ;הפרש רעסיורג ַא ךָאנ יװ ןעזעגסיוא טָאה סַאג יד
 ןייא ןייק ןיא ביוש ןייא ןייק ןבילבעג טינ זיא סע .טנערבעגּפָא ןרָאװעג טלָאװ
 ןריורפעגוצ ןעוועג ןענייז סנשיק יד ןופ ןרעדעפ יד .סַאג רעצנַאג רעד ןיא רעטצנעפ
 ןבָאה סָאװ ,זייא סנּפַאצ יד וצ ןוא סעניר יד וצ ,סנדָאל יד ןוא רעטצנעפ יד וצ
 רעמיוב עטעקַאנ יד יװ ,קורדנייא םעד טכַאמעג טָאה סָאד .רעכעד יד ןופ ןעגנָאהעג
 ןטסיימ םוצ ְךיִז טָאה סע סָאװ .יינש טימ ןטָאשַאב ןרעוו ייז ןעוו ,רעטניוו ןיא
 ןַא ןופ טריפעגנָא ןטַאדלָאס ןופ לורטַאּפ רעד ןעוועג זיא ,ןגיוא יד ןיא ןפרָאוװעג

 -סיוא טכַאנ ייב ןטכענ עלַא ןבָאה רימ ןכלעוו ףיוא ,לורטַאּפ רעד טָא -- רעציפ

 טרָא ןפיוא ןעוועג טציא זיא -- ,ןזיוװַאב טינ ךיז טָאה רע ןוא ,ןחישמ ףיוא יו טקוקעג

 ,לורטַאּפ רעד טָא ,טרָא ןפיוא ןעוועג רע זיא טציא .טסניד ןָאטעג טָאה ןוא ,לעטש ןוא
 םעד טימ ןוא טסנרע טימ ,קירוצ ןוא ןיה ,קירוצ ןוא ןיה טרישרַאמ טָאה רע ןוא
 רעד יװ סעּפע "?!יָאטס ןוא ,ָאװַארּפ--ָאוװעל ,ָאװַארּפ--ָאוועל,, ןופ םטיר ןקסטַאדלָאס

 טָאה ךַאז עטוג ןייא .טלעטשעגּפָא לָאמַאטימ ךיז טלָאװ רעגײזטנַאװ רעשידָאמטלַא
 ,סַאג רעד ףיוא גנונדרָא ןטלַאהעג טָאה רע ?ןָאטעג ןגעווטסעדנופ לורטַאּפ רעד
 טשינ זיא םענייק .טביולרעד ןעוועג טינ ןענייז סַאג רעד ףיוא ןעגנולמַאזרַאפ ןייק
 ,קילג ַא ןעוועג ךָאנ זיא'ס ,ןכש ַא טימ ןדייר ןוא ןלעטשוצּפָא ךיז טביולרעד ןעוועג
 -וַצּפָא טסולגעג טשינ םענייק ךיז טָאה סע ןוא ,רעטלַאק ַא ןעוועג זיא גָאט רעד סָאװ

 דלַאב זיא ,ןכש ַא טימ ןלעטשוצּפָא ךיז ןלַאפעגנייא ךָאד םענייא זיא רעמָאט ,ןלעטש
 ?ויַאּפוטס , ןגנערטש ןייז טימ לורטַאּפ רעד ןסקַאוװעגסיוא

 ןעועג עלַא ןענייז רימ .םָארגָאּפ ַא ןופ טצישַאב ןעוועג רימ ןענייז רַאפרעד
 ,טינ לייוורעד ,ןייז טינ םָארגָאּפ ןייק רעמ טעוװ סַאג-עקסנילָאװ ףיוא זַא ,רעכיז

 עשידיי עלַא ןיא ,םוטעמוא .סַאג עקיצנייא יד ןעוועג טינ זיא סַאג-עקסנילָאװ ןוא
 ,יצילָאּפ יד םוטעמוא ןוא לורטַאּפ רעד םוטעמוא .עקיבלעז סָאד ןעשעג זיא ,ןסַאג
 ! םָארגָאּפ סיוא

 םתסה ןמ זיא טֿכַאמ יד ןוא ,םָארגָאּפ ןופ גָאט רעטירד רעד ןעוועג זיא סע
 ןייק טינ סעּפע זיא געט יירד יו רעמ .גונעג זיא געט יירד זַא ,סולש םוצ ןעמוקעג
 ןדיי יד ןצישַאב ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה ?ןביולרעד סָאד ןעמ ןעק גנַאל יװ .תילכת
 רעד ףא טנגעג רעטצעל רעד ןעוועג םינּפה זיא טנגעג רעזדנוא .ןעמָארגָאּפ ןופ
 ןרָאװעג קיטרַאפ ןענייז סעקישטשמָארגָאּפ יד יװ לענש ױזַא .ןעמָארגָאּפ ןופ עטסיל
 ךיז טָאה ,טנגעג רעזדנוא טימ רָאנ ,סַאג רעזדנוא טימ טינ טסייה סָאד ,זדנוא טימ
 ,גנוצישַאב יד ןביוהעגנָא

 עיינ יד ,ןסַאג עקימורַא יד ןיא קעװַא סענַאגילוכ יד ןענייז סַאג רעזדנוא ןופ
 םעד טכַאמעגנָא יז ןבָאה םוטעמוא .עשטָאמס יד ןוא עשנעג יד ,עקצילעמרַאק
 טעגרהרעד זיא טרָאד .רעגרע ךָאנ ןעוועג זיא סָאג-עשנעג ףיוא .ןברוח ןקיבלעז
 טלָאװעג אקווד טָאה דיי רעקיזָאד רעד .ןָאזשידַאק ,טנַאקירכַאפ-טניט רעד ןרָאװעג
 ,ןטיױט ַא טכַארבעגקירוצ םיא טָאה ןעמ .םָאוגָאּפ םעד תעב סַאג רעד ףיוא ןײגסױרַא
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 זיא לסעג-עקסוָארטסָא סָאד .טַאהעג ןגעווטסעדנופ רימ ןבָאה תחנ לקיטש ַא
 ןיא ןפורעג ייז טָאה ןעמ יוװ ,"ןעגנוי עליווו, לָאצ רעסיורג ַא ןופ טניױװַאב ןעוועג
 ,טעקישטשמָארגָאּפ יד ןזָאלעגפױרַא טינ סָאג רעייז ףיוא ןעגנוי עליו יד ןבָאה ,עשרַאװ
 טינ זדנוא ךיז טָאה סע ןוא .,סַאג-עקסנילָאװ ףיוא ןָאט טלָאװעג ןבָאה רימ סָאװ

 ןענייז ייז .סָאג-עקסוװָארטסָא ףיוא ןָאטעג "ןעגנוי עליווװ ,, יד ןבָאה סָאד ,ןבעגעגנייא
 ןלַאפַאב ייז ןענייז ,םָארגָאּפ םעד ךָאנ סנגרָאמ וצ ףיוא דלַאב ,רעטייוו ןעגנַאגעג ךָאנ
 ,סַאג רעיז ףיוא ןעוועג ןיא סָאװ ,לבלעוועג-זייּפש עכעלטסירק עקיצנייא סָאד

 ןָאטעג ןבָאה סעקישטשמָארנָאּפ יד סָאװ ,עקיבלעז סָאד טקנוּפ ןָאטעג ןבָאה ייז ןוא
 ,טולב סָאד טליקעג לסיב ַא ךיז ןבָאה רימ ןוא ,ןעמָארק עשידיי וצ

 יד טָאה ,טגָאזעג יװ ,ןָא טציא ןופ .קיטיינ ןעוועג טינ ןיוש זיא ץלַא סָאד רעבָא
 -עקסנילָאװ רעד ףיוא רָאנ ןעוועג טינ זיא'ס .זדנוא רַאפ ןעמונעגנָא ךיז ןײלַא גנוריגער
 סָאד ןעשעג זיא ןסַאג עשידיי עלַא ףיוא ,ןלורטַאּפ ןזיװַאב ךיז ןבָאה סע וװ ,סַאג
 ,סַאג-עקסווָאנַארומ רעד ףיוא ,ווָאבישזג םעד ףיוא ,סעקװעלַאנ יד ףיוא ,עקיבלעז

 םעד ןופ רַאסימָאק רעד .ןרילורטַאּפ וצ ןביוהעגנָא ןטַאדלָאס יד ןבָאה םוטעמוא --
 ןייז טימ ,ןעמוקעגסױרַא ןיילַא זיא ,סעקװעלַאנ יד ףיוא ןעוועג זיא סָאװ ,לקריצ ןטרעפ
 ערעטייוו ןייק וצ טעװ רע זַא ,טרעכיזרַאפ ךעלרעייפ טָאה רע ןוא ,ײצילָאּפ רעצנַאג

 ערעדנַא ןופ ןרַאסימָאק יד ןָאטעג ןבָאה עקיבלעז סָאד .ןזָאלועד טינ ןעמָארגָאּפ
 רערעכעה רעד ןופ ןטסעטָארּפ ןקורד וצ טביולרעד וליפַא טָאה ןעמ .ןעלקריצ
 םעד דנַאש וצ טכַאמעג ןבָא סָאװ ,?סעקַאמעדיײה,, יד ןגעק טּפַאשלעזעג רעשיליױוּפ
 -רַאב ןוא עדליוו עכלעזַא טימ ,קלָאפ ןשיליוּפ ןלַארעביל םעד ןופ ןעמָאנ םענייש

 .תוחיצר עשירַאב
 .ןעמָארגָאּפ יד ןופ גָאט ןטירד םעד ףיוא ןעשעג זיא ץלַא סָאד

 ,דעומה-לוח יװ ,בוט-םוי רעבלַאה ַא יװ סעּפע ןעוועג זיא גָאט רעצנַאג רענעי
 טָאה סָאװ .קַאװטיל םענעי ןופ עיציניפעד רעד טיול ,באב-העשת יװ רָאג רעדָא
 טינ טעברַא ןעמ ,טינ טנװַאד ןעמ :תינעת רענייפ ַא זיא בָאב העשת ,, זַא ,טגָאזעג
 ןעמ טָאה טעברַאעג רעבָא ,טהרצרַאפ ןעגנַאגעגמורַא ןענייז עלַא ."טסע ןעמ ןוא
 ,הנווכ סיורג טימ ןוא ,טנװַאדעג דָארג בָאה ךיא םגה ,טינ

 למוג ןשטנעב וצ ,לוש ןיא ןעמוקעגנעמַאזוצ רעדיוו ךיז ןדיי יד ןענייז טנוװָא ןיא
 .טכַאנ רענעגנַאגרַאפ רעד ןופ שינעעשעג יד ןסעומשוצרעביא ןוא

 ,טגערפעג טשינ רענייק טָאה סָאד ?סעקישטשמָארגַאּפ יד ןעמוקעגניקַא ןענייז ווו

 ןשטנעמ לָאצ ַא יװ ןעוועג סעּפע זיא סָאד ןזַא ,קימיטשנייא ןעוועג ןענייז עלַא

 לקיטש א ןכַאמ וצ גנולעטשַאב ַא ןגָארקעג ןעוועג ןטלָאװ ,ןטרוווסיוא ,סענַאגילוכ

 ןעגנַאגעצ ךיז ןשטנעמ יד ןענייז ,ןרָאװעג קיטרַאפ ויא טעברַא יד ןעוו ןוא טעברַא

 | .ןעוועג יו רעדיוו זיא ץלַא ןוא

 .עדריוו ןיימ ןליפ וצ ןביוהעגנָא בָאה ךיא ןעוו ,טייצ יד ןעוועג דָארג זיא סע

 טינ רעמ ןיוש ןיב ךיא .,טייצנרעל ןיימ ןופ רָאי ירד קעװַא ןעוועג ןיוש זיא סע

 טימ ןעמַאװצ טַאטשרַאװ םייב ןענַאטשעג ןיוש ןיב ךיא .לגניי-קיש ןייק ןעוועג

 םעד טכַאמעג טָאה ןלעועג רעד .ןעמָאר יד ןצינש ןפלַאהעג בָאה ןוא ,ןלעזעג םעד

 .ןעלקניוו יד טצינשעג בָאה ךיא ןוא קיטשּפָאק

 יד ןגָארט וצ לגנייןרעל רעדנַא ןַא ןעמונעגוצ טָאהעג ןיוש טָאה יאמש 'ר

 ףיא זַא ,ןליפ ןעמונעג בָאה ךיא .רעקעב םוצ טנלָאשט םעד ןוא ןרעסעל וצ ןעמַאר



 458 ךלימ בקעי

 רימ .טסיזמוא טיורב סיאמש 'ר רעמ טשינ סע ךיא ןוא ,טיורב ןיימ רימ ןידרַאפ
 טָאה סָאװ ,שטנעמ רעצנַאג ַא ןעועג ןיוש ןיב ךיא ןוא ,רָאי 15 ןעוועג ןיוש זיא
 םעד רַאפ לביטש ןיא תבש ןדעי טָאה סָאװ ןוא ,?הריפצה,, יד טנעיילעג ךָאװ עדעי
 רעטעטשיינ םעד ןיא דיסח ןטסוװַאב ַא טימ ןעמַאזוצ רהוז םעד טנרעלעג ןענװַאד
 ַא ןעוועג ןיוש טלָאװ ךיא זַא ,טכַארטעג טלָאמעד ךיא בָאה לָאמ ןייא טינ ,לביטש

 טלָאװ עטַאט רעד ןעוו ,ענעשעק-לטסעוו ןיימ ןיא לרעגייז םענױעבליז ַא טימ ,ןתח

 .ןענרעל םייב ןביילב טנעקעג טלָאװ ךיא ןוא ,גנוי ױזַא ןברָאטשעג ןעוועג טשינ רימ

 ,ןדנווושרַאפ ןענייז ןעקנַאדעג עלַא יד ,ןטיבעג ןצנַאגניא ךימ טָאה םָארגָאּפ רעד = |

 רעד ןופ ןסירעגקעװַא ןעוועג ךימ טלָאװ ךורברעביא רעקידלַאװעג ַא יו סעּפע

 ,ענעצס יד ןוא םָארנָאּפ םעד ןופ קערש יד .טציא זיב טבעלעג בָאה ךיא ווו ,טלעוו
 ,ןליוורעדיוו רעד :;גנוניווו סבייל-לרעב ןופ רעטצנעפ ןכרוד ןעזעגוצ בָאה ךיא סָאװ
 םעד ךָאנ ,טײקנזָאלעגּפָא ןוא טייקדימ רעייז ןיא ןשטנעמ יד ןופ דליב סָאד סָאװ

 ,לורטַאּפ םעד ןופ ענעצס עשימָאק-יגַארט יד ;טקעװרעד רימ ןיא טָאה ,םָארגָאּפ
 ,טציא טָאה סָאװ ןוא ,םָארגָאּפ םעד תעב ווו-ץעגרע טקעטשרַאפ ןעוועג זיא סָאװ
 ןלעטשוצנייא ןסָאלשטנַא ןוא טסנרע ױזַא טרישרַאמ ,ןָאטעגּפָא ןעוועג זיא ץלַא ןעוו
 סָאװ ,טייקיטליגכיילג יד ןוא לוש רעד ןיא ןשטנעב-למוג סָאד .ןבעל ענעגייא סָאד
 -םיוא רימ ןיא טָאה ץלַא סָאד -- םעד ךָאנ דלַאב הביבס ןיימ ןיא טשרעהעג טָאה
 בָאה ךיא עכלעוו ,ןעקנַאדעג ןופ םערוטש ַא ןוא טייקיזָאלפליה ןופ ליפעג ַא טקעװעג
 טנעקעג טינ טייצ רעקיבלעז רעד וצ בָאה ךיא עכלעוו ןוא ,ןענעכיײצַאב טנעקעג טינ
 הפוצה,, סווָאלָאקָאס םוחנ ןעמוקעגוצ זיא םעד וצ .,ןטלַאהקירוצ רעדָא ,ןרילָארטנָאק
 טנָאמרעד ןענייז ןטימעסיטנַא יד ןוא ןטסיליהינ יד וװ ,ןטייצ ענעי ןופ "לארשי-תיבל
 ,ןטסיליהינ יד ביוא .געוו ןופ טריפעגּפָארַא רָאג ךימ טָאה סָאד .םעטָא ןייא ןיא ןרָאװעג
 יד סָאװ ,סָאד טמוק יוװ ָאט ,ןטימעסיטנַא ןענייז ,רעסייק םעד טעגרהעג ןבָאה סָאװ
 זיא סעּפע ?יײצילַָאּפ רעד ןוא ןטַאדלָאט יד ןופ טצישַאב ןרעו סעקישטשמָארגָאּפ
 גנוריגער יד ןוא ,ןטימעסיטנַא ןענייז ןטסיליהינ יד ביוא .טַאלג ןעוועג טינ רימ ייב
 ?ןטראװרעד ןדיי יד ןענעק סָאװ ָאט ,שיטימעסיטנַא זיא

 טעװ ןוא ןעמוק טעװ חישמ זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא ,טסווװעג בָאה ךיא
 יד סָאװ ,טסווװעג בָאה ךיא ?ןעשעג סָאד טעװ ןעוו רעבָא ,תולג ןופ ןדיי יד ןזיילסיוא

 ,םורפ ןרעװ רעדָא ןלעװ ןדיי עלַא זיב רעירפ ןעמוק טינ טעוװ חישמ זַא ,טגָאז ארמג
 ולוכש רודנ אלא אב דוד ןב ןיא) טכעלש ןרעוו ןלעװ עלא זיב ,טרעקרַאפ רעדָא
 ןלָאז ייז זַא ,טלעו רעצנַאג רעד ןיא ןדיי עלַא ךַאמ ייג טנייה ,(ביח ולוכ וא יאכז
 זיא סע יװ ןעק ןעמ זַא .םיסרוקיּפַא ןרעוו ןלָאז ייז ,טרעקרַאפ ,רעדָא םורפ ןרעוו
 ןפיא רימ זיא סָאד ןעמוק טעװ חישמ רעדייא ,ןחישמ ןָא לארשייץרא ןגירק

 ,ןלַאפעגנייא טינ סָאד זיא רימ רעבָא ,ךיז טכַאד ,ךַאז עטושּפ ַא .ןעמוקעג טינ קנַאדעג
 ערעטלע ,רעטעּפש לסיב ַא טרעלקעגסיא ןבָאה סָאד .סָאװ רַאפ טינ סייוו ךיא

 ,ןעשעג זיא סָאד רעדייא ,רעבָא לייוורעד .רימ ןופ ערעגילק ןוא עטנרעלעג ,ןשטנעמ
 רעדיוו ןוא ,חצע ןייק ןבעג טנעקעג טינרָאג ךיז בָאה ךיא ,טלפייווצרַאפ ןעוועג ךיא ןיב
 ,והובו והות .ןדנעוו וצ ךיז ןעמעוו וצ ָאטינ ,ןגערפ וצ ןעמעוו ָאטינ : ךַאז עקיבלעז יד

 .1946 קרָאירינ ,"ףןקיצס עשיפַארגָאיבַאטױא;, :ךוב ןופ
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 / { ,רעזיה יד רעיורט ןעייטש סַאג רעד ףיוא ןדנוא יי
 6 * א  ה-: +ףגייװש ןִוא ןעייר ןיא רעלטעב .;יו ּ.

 . == רעטצנעפ יד ןופ רעצ :רערעטצניפ .ַאזַא טְרַאּפש'ס ןוא
 . . . ןגיוא עשרעלטעב ןופ יוװ ױזַא

 .,למיה םוצ ןשָאלרַאפ סנעמיוק יד ןצָאלג סע

 רעיורג ַא ,רעטלַאק ַא ָאד טגנעה סָאװ
 םידגב עטלַא עטעטַאלעג יװ ןוא
 .רעיומ רעדעװטעי ןופ טגנעה } קניט רעד

 ןפיוה ףיוא ןעגניז קירעזייה ןעמ טרעה גָאט ייב
 -- רעדיל עכעלשטנעמ-קיטעמוא
 . ןביוש ןיא טשלחרַאפ רענעט יד ןּפַאלק סע
 ..+ עדימ .קירוצ ּפָארַא ןלַאפ ןוא

 ,עליטש ַאזַא סַאג רעד ףיוא זדנוא וצ טמוק טכַאנ יד

 . +סעמַאלקער"רעייפ םוש ןָא ,טכיל ןָא / --}
 ,ןלאש עטסלקנוט יד .ןיא טליהעגנייא טמוק- ײז |

 . .,סעמַאמ .ערעזדנוא ךיז .ן .ןדיילקיס ,לנו

 תוללק ערעטכינ טימ .ךיוה טלעש רערוכיש ַא

 . .ףרעטש יד ןוא סַאג ןיימ ןוא טלעוו יד

 ךיז דניק ַא יװ טעּפילכעצ- ןוא טנייועצ רע זיב
 ...ןרערט עשרעדניק ערעטיול טימ

 ןריבעג .רעוט-לוש ,רערעל רעשידיי ,רעטכיד ד ,טסילַאנרושז -- קעטַאלמ לסָאי |
 ןפיוא ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי .עשרַאוו ןיא 1925 טניז ,8 ץלעק ריב ץיוועשָארּפ ןיא
 ןעוועג .קרָאי-רינ ןיא 1949 טניז ,עדַאנַאק ,ירַאגלַאק ןיא רערעל 1947 .חרזמ ןטייוו

 רעדליב -- רעדיל ענייז ןליוּפ ןיא גנוגעווַאב טנגוי רעשידנוב רעד ןיא טרירגעטניא

 ןסיײר עקידרעפָאה ןוא עשיטסילַאעדיא סָאד א טױנ רעשידי רעועשרַאװ ןופ

 ..ןָא ןעמוק רימ :ןמיה רעייז .םזילַאיצָאס וצ ,טייהייירפ וצ טנגוי רעשידיי רעד ןופ ךיז
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 ,רעזייה יד עטליהרַאפ רעיורט ןיא ןעייטש'ס ןוא
 .ןגייווש ןוא ןעייר ןיא רעלטעב יו

 רעטצנעפ יד ןופ רעצ רערעטצניפ ַאזַא טרַאּפש'ס ןוא
 .ןגיוא עשרעלטעב ןופ יו ױזַא

 ןפור יד ןכליהיס ןעוו

 )ר

 ,דיירפ ןופ רעדיל ךיד ןעיצ ןוא ןפור'ס ןעוו
 ןביילב ךיז טימ ןיילַא ןעמ ןעק יו ,ןעמ ןעק יוװ

 ,..טייו ןופ ןפור יו ,רעדיל יד ןכליה'ס ןעוו

 ןביילברַאפ טנייה בוטש ןיא ןעמ ןעק יוװ ,ןעמ ןעק י וו

 ,ןעלמיה עיולב-ףיט ןעוו

 רענעפ ערעטיול יו

 ,ןוז טימ ןעלכיימש ןוא ןטפול ןיא ןגיוו ךיז

 ןפור יד ןכליה'ס ןוא

 רענעמ עטרַאהיזנָארב ןופ

 ...גנוי ייס ןוא טלַא ייס ייז רָאכ ןיא טרעפטנע'ס ןוא

 ,ןביילב ָאד ךיא ןעק יו ,עמַאמ ָא ,ךיא ןעק יו

 ,לייפ ַא ןגיוב ןופ יוז ץרַאה ןיימ ךיז טסייר'ס ןעוו

 ןדייל סָאװ ,ןסַאמ טימ ןדניברַאפ ךיז טליוו'ס ןעוו

 ...לייט ַא -- עסַאמ רעד ןופ ןיב'כ זַא ,ןליפ ןוא

 ןענָאילימ ןופ טירט יד ןיוש רעה ךיא ,ןיוש רעה'כ ,ָא
 ,טָארט ןשימטיר טימ רעדיל ךיז ןטכעלפ'ס יו

 ,ןענָאמ סָאװ ,רעדיל ןוא רעטַאלפעג'ןענָאפ רעה'כ

 ,טָאטש רעד ןופ גנַאג ןדנזירב םעד ןיוש רעה ךיא

 ןביילב טשינ טנייה בוטש ןיא ךיא ןעק ,טשינ ךיא ןעק
 ,דיירפ ןופ רעדיל ךימ ןעיצ'ס ,ךימ ןפור'ס ןעוו
 ,ןביילב ךיז טימ ןיילַא ,עמַאמ ,טשינ ךיא ןעק

 ...טייו ךימ ןפור ןוא רעדיל יד ןלַאש'ס ןעוו

 ןוא ''דניירפ רעדניק, :ןיא טקורדעג רעדיל יד)

 (1938 ןוא 1936 -- ''גנוטייצ-סקלָאפ רעניילק;
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 ך א ל מ .ל

 6 ,,ידנס ,,יירנס ,,ינס ,,,יעס ייד יד נס יי נס יי יי ס נס ר

 לַאפּפָא .עמעָאּפ רעשיטַאמַארד רעד ןופ גָאלָארּפ
 עט 2

 !ץרַאװש יו רערעטצניפ --- ןביוא זיא ףיט ךעלדנעמו
 ;טסיג ָאד ,ףיוא סע טרעה ָאד :טפירט ןגעד ַא א

 ,טסיוו ,טקידײלעגּפָא ןענייז ןסַאג יד

 | .ץרַאה'ס יו
 / ,טנירגרַאפ יו סעּפע ,ןרעטמַאל יד ןטכייל סע

 .טניּפשעגנייא לּפענ ןלעה ןופ ןייש ןיא
 ,גנַאל ,ןגיוצעצ ךיז ןעלניּפש ייז
 ,סַאנ ןוא קידנצנַאלג ןרַאוטָארט ףיוא
 ,ךיג טשינ ןוא םַאזגנַאל טשינ ,טזײרּפש ץעמע
 -- ,ךיז טימ טשינ ןוא טשינ םענייק טימ
 ,גנַאלרַאפ ןלעװלָאוװ ןופ עשירַאנ ןטונימ

 ;סַאג-עקצילעמרַאק ןופ קע םייב

 -- ץעמע
 --- יז

 .טכַאנ רעקידמונהיג ַא ןיא

 ןופ רעבײרשַאב ,גרוטַאמַארד ,טסינַאמָאר ,רעלייצרעד ,טעָאּפ -- ךאלמ לבייל
 רעמעדָאר ,ןילָאװז ןיא ןרָאװעג ןריױבעג זיא -- רעדנעל ײלרעלַא רעביא סעזייר
 ייֵלְרעֶלַא ייב טרעגנוה ןוא טעוװוערָאה ,עשרַאו ןיא רָאי 13 וצ .1894 רָאי ןיא טנגעג
 רעטנוא רָאי 19 ענייז וצ טריטויבעד ,רָאי 16 וצ ןביירש סױא ךיז טנרעל ,ןכַאפ
 טזיירַאב .1922 רָאי ןיא עניטנעגרַא ןייק סיוא טרעדנַאוװ .עיצקַאדער סגרעבמָאנ .ד .ה
 -- עניטנעגרַא ןיא ןוא ןלױפ ןיא -- סױרַא טיג .רעדנעל ערערעמ טבײרשַאב ןוא
 עמעָאּפ עשיטַאמַארד ס'ךאלמ .עמַארד ,שזַאטרָאּפער ,עזָארּפ ,עיזעָאּפ :רעכיב עייר ַא
 -שטנעמ-שיגַארט יד רשפא ןזיא -- "לַאפּפָא, ןעמָאנ ןרעטנוא ןעלטיּפַאק ןעצ ןיא
 רעד ןופ גנורעדלײש עשירעלטסניק ענעבירשעג טפַאשטנעק רעפיט טימ ,עטסכעל
 ןצנַאג ַא טציא קידהמיא וצ ןעוועג טלָאװ סע .טלעװרעטנוא רעשידיי רעועשרַאוו
 םעד זיולב רימ ןבעג .עיגָאלָאטנַא רעזדנוא ןיא ןקורדוצרעביא "לַאפּפָא, ןופ לטיּפַאק
 רעד ,םוצמיצ סעיץרּפ קרַאטש ןענָאמרעד עמעָאּפ-עמַארד רעד ןופ ןזרעפ יד .גָאלָארּפ
 זיא ךאלמ .ל .םזינַאמוה םענעביוהרעד סיקרָאג םיסקַאמ -- ןעעדיא יד ןוא טלַאהניא
 -- ךאלמ יטָאל ןירעביירש יד -- יורפ ןייז .1936 רָאי ןיא זירַאּפ ןיא ןברָאטשעג
 | .סעלעשזדנַא סָאל ןיא טניױװ



 262 ך א ל מ .ל

 טגניווצ יז
 ,טכיזעג טברַאפעג ריא ןעלכיימש טימ טכערב ןוא
 טנירגרַאפ רעמ ךָאנ טרעוו"ס רָאנ
 טכיל-ןרעטמאל-זאג ענירג'ס יוז

 ,טפור יז
 ףור ריא
 -- טיישרַאפ ,ךעלמייהמוא ,ןקורט זיא

 ,ףוג ריא ןייא יז טגייב קשח ןקנַארק טימ
 ,גיוא סנדעי ןיא ףיט ךיז טקוקרַאפ
 .טימ ךיז טרַאש ןוא
 ,טירט קנילדנעצ ַא

 .,ליטש טעשטּפעש ןוא
 /  טסיירד טשינ
 ?טסייג --
 ?טייוו ---
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 עט

 ןָאיליװַאּפ רעטנעצ רעד

2 

 ,סעמרוט רעװעשרַאװ יד ןופ טרעהעג טָאה רעכלעוו ,םלוע ןטיירּב םעד רַא או

 רעטרעוו יד ןופ אפוג גנַאלק רעד טָאה ,ןסעזעג טשינ ייז ןיא זיא רעבָא 8
 יד עקַאט ןענייז ןיז ןעמַאזיורג ,ןרעטצניפ ַא "ןָאיליװַאּפ רעטנעצ רעד,

 טימ טּפַאזעגכרוד ןרעמַאק ענעגיוושרַאפ ענייז ןופ טנעוו עטכלַאקעג'סייוו ,עקיטַאלג
 עקיזָאד יד ןשיוװצ ןסעזעג ןענייז ןשטנעמ רעטרעדנוה .תונורכז עקיטולב ,ערעווש
 ןעוו ,טכַאנ רערעטצניפ רעכעלקערש רענעי ףיוא טרַאװעג ןוא ןסעזעג ,טנעוו עסייוו
 ריט ערעװש יד ןוא ,ןעמוק טגעלפ טכַאנ יד ןוא ,ריט יד ןענעפע ףיז טעװ סע

 רעד וצ :רעטצעל רעד ;רעצרוק ַא ןייז טגעלפ געוו רעד ןוא ,ןענעפע ךיז טגעלפ

 | | ,הילת
 ןפָארטש-טיוט ןייק ןגעלפ המחלמ רעד רַאפ ןרָאי רָאּפ עטצעל יד ןיא ביוא ןוא |

 טיוט ןופ רעטצנעּפשעג יד ןוא ,ןבילבעג ךָאד תונורכז יד ןענייז --- ,ןעמוקרָאפ טשינ
 .שינעגנעפעג ןטלַא םעד ןיא םורַא ץלַא ךָאנ ךיז ןגָארט

 -עטניּפ טימ טריקרַאמסיוא ,סנכייצ ,ןטפירשפיוא ןפערטנָא לָאמַא געלפ ךיא ןוא
 רעדָא ,קעטָאילביב-שינעגנעפעג רעד ןיא ךוב ןטלַא ןַא ןופ תורוש יד ןשיוצ ךעל

 ךיא ןיב גָאט םעד ןוא םעד, :לקנעב ןטלַא ןַא ףיוא קָאװשט ַא טימ טצירקעגסיוא
 טצירקעגסיוא טגעלפ טנַאה רעדנַא ןַא טימ ןוא ."טיוט :לייטרוא .ןרָאװעג טּפשמ'רַאפ
 ןופ ןקנעדנָא םעד ערע .ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא לייטרוא רעד,, :טפירשוצ ַא ןרעוו

 ",רבח םענעלַאפעג םעד

 ןטייקכעלמעװקַאב עלַא טימ ,עטוג ץנַאג ַא ןעוועג זיא אפוג עמרוט יד רעבָא
 "עג ?ָאװטסלַאשטַאנ, יד טָאה אמתסמ -- ךעלטלַאק לסיב ַא ןעװעג זיא סע ,תמא

 ץלַא זיא םעד ץוח רעבָא .טכייפ ןעוועג ןענייז ןרעמַאק עכנַאמ ןוא -- ןליוק טעבנג

 ,דנַאלסור ,עוואביל ןיא 9 רָאי יא ןרָאועג ןרױבעג זיא םעדעמ רימידַאלוו -

 "קָאד רעשירעטילימ ַא רעטָאפ רעד ;םידמושמ ענווַאלסָאװַארּפ ןופ החּפשמ ַא ןיא

 ןוא דנוב ןיא ןיירַא 1900 רָאי ןיא ,טעטיסרעווינוא רעוװועיק ןיא טרידוטש .רָאט

 יד טריגַאדער 1920:1916 .ןעענוקישרַאפ וא סעמרוט טכַאמעגטימ טלָאמעד טניז

 -עג .עקירעמַא ןייק קעוװוַא 1921 רָאי ןיא .עשרַאװ ןיא *ןגַארפ-סנבעל  עכעלגעט

 תיב רעקרָאי ןינ ןפױא הבצמ ןייז ףיױא .1923 רַאונַאי ןיא קרָאי ןינ ןיא ןברָאטש

 רעד ןופ עדנעגעל יד -- סעדעמ :רעטרעוו יד ָאד ןענייז גניר-רעטעברַא ןופ םלוע

 ַא טַאהעג ךָאנ טָאה רע .ץלַא ןגָאז רעטרעוו יד ..גתגעווַאב-רעטעברַא רעשידיי

 ."ןָאיליװַאפ ןטנעצ, ןטמירַאב ןיא רָאי ּפַאנק ַא ןסעזעג זיא רע -- עשרַאוו וצ תוכייש
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 -שינ ץנַאג ןסע סָאד .ןייר ןוא קיטכיל ןעוועג ןענייז ןרעמַאק יד .,ןייפ ץנַאג ןעוועג
 ןגָאטימ ןעמוקַאב טנַאקעג טָאה ,טלעג לסיב ַא טַאהעג טָאה סע רעװ ןוא ;קידהשק

 ,ךַאװו רעד ףיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןעמרַאדנַאשז יד .בולק"ןרעציפָא ןַא ןופ
 ןעוװעריטשומ ןטימ ןילּפיצסיד-עמרוט ןייק .קידנעטשנַא ץנַאג ןריפפיוא ךיז ןגעלפ

 -גייועג ַא ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,תורצ ענעדישרַאפ יד טימ ,"סעקרעיװָאּפ,, יד טימ
 ןוא ענייש ַא טגָאמרַאפ טָאה עמרוט יד .ןעוועג טשינ ָאד זיא ,שינגנעפעג ןכעל

 ;טָאטש רעד רעטניה טייוו ןענַאטשעג זיא שינעגנעפעג סָאד .קעטָאילביב עכייר
 סע ףטרָאג רעתמא ןַא יו ןעזעגסיוא טָאה ,ןריצַאּפש ןייג ןגעלפ רימ ווו ,ףיוה רעד
 ןעוו ןוא -- ,זעב ,סעיצַאקַא ,סענַאטשַאק -- רעמיוב ענייש ןסקַאװעג טרָאד ןענייז

 טליפעג ךיז ךיא בָאה ,רעמוז רעד ךָאנרעד ןוא גנילירפ רעד ןעמוקעג זיא סע
 | | ,עשטַאד ַא ףיוא יו שממ

 ןיא טעמכ ,ןײלַא רענייא רעמַאק ןיימ ןיא ןסעזעג ךיא ןיב שדוח ןטשרע םעד
 ,ןדירפוצ ןעוועג רעכָא ןיב ךיא .ןַאמ ייווצ וצ ןציז ןגעלפ ןרעמַאק עקירעביא עלַא
 ,קורדניא רעטשרע רעד םורָאװ .ןכש ןייק ןײרַא טשינ רימ וצ טצעז ןעמ סָאװ
 ןיק טשינ רעיײֵז ןעוועג זיא "סרעציז, עקימורַא יז ןופ טַאהעג בָאה ךיא סָאװ
 -ץנּפָא גנערטש ץנַאג ןעוועג זיא ןעמ -- ,ןעזעג טשינ וליפא ייז בָאה ךיא ,רעטוג

 ךרוד ךיז טדער ןעמ יװ ,טרעהעג בָאה ךיא רעבָא --- ,ןטייווצ ןופ רענייא טלייט
 סָאד ןושל םוטש ןשיטנַאטסערַא ןפיוא ,טנַאװ רעד ךרוד רעמַאק וצ רעמַאק ןופ
 -ַאמַא ןיימ ןופ ךָאנ טנעקעג ךיא בָאה ןושליּפַאלק ןקיזָאד םעד .טנַאװ ןיא ןּפַאלק

 ךיז ןעמ טגעלפ ,עװקסָאמ ןיא ,ןטרָאד ,תמא .עמרוט רעװקסָאמ רעד ןיא ןציז ןקיל

 ךיא רעבָא .שילױוּפ ףיוא טדערעג ןעמ טָאה ָאד ןוא ,תיב-ףלא ןשיסור ןטימ ןצונַאב
 ךָאנ ךיא בָאה סָאד -- ,שיליופ ןדער טשינ ביוא טנרעלעגסיוא ךיג רעייז ךיז בָאה
 געלפ ןיילַא ךיא .ןּפַאלק ענעי סָאװ ,ןיײטשרַאפ וצ סלַאפנלַא זיא -- ,טנעקעג טשינ
 ןסעומש עדמערפ יד וצ ךיז ןרעהוצ ןוא ןציז געלפ ךיא רעבָא ,ןפורּפָא טשינ ךיז

 ,םינכש עניימ ןופ ןסױטשעגּפָא ךימ טָאה ןסעומש עקיזָאד יד ןופ טלַאהניא רעד ןוא

 ןעוועג זיא סָאד ןוא .קינעוו רעייז ןטכַארט רימ ןגעלפ טפנוקוצ רעד ןגעוו
 ןיק טשינ רָאג ןעװעג ןענייז ערעזדנוא ןוויטקעפסרעּפ יד םערָאװ .ױזַא רעסעב

 עגרָאטַאק רָאי קילדנעצ ַא טימ רעכיז יו טעמּכ ןעוועג זיא ןכש ןיימ .עקידלגיופ
 ,רָאי טכַא סנטסכעה ,תמא -- עגרָאטַאק ענעגייא יד טָארדעג ךיוא טָאה רימ ןוא
 -עלעג ןייק טַאהעג טשינ טלָאמעד ךָאנ בָאה ךיא .גונעג ץנַאג ךיוא זיא סָאד רעבָא
 זומ ךיא ןוא ,ןעגנוגנידַאב עמרוט ענשזרָאטַאק עתמא יד וצ ךיז ןקוקוצוצ טייהנג
 -ירט עמַאס ןיא עיזַאטנַאפ ןיימ ןיא טלעטשעגרָאפ ךיז ןבָאה ייז :ןייז הדומ ךיז

 -רעביא ןענעק סָאד לעװ ךיא ביוא ,טלפייוצעג קרַאטש בָאה ךיא .ןברַאפ עקירע
 ןגעוו ןטכַארטרַאפ רעקינייוװ סָאװ ןעימַאב ךיז ךיא געלפ ,טגָאזעג יװ ,רעבָא .ןבעל
 ,עמרוט ןיא טכיוועגכײלג עקיטסיײג סָאד ןענערָאװַאב וצ יו ץנוק"טּפיוה יד .םעד
 ,ןכַאז עקירעיורט עכלעזַא ןגעוו ןרעלק טשינ לָאז ןעמ זַא ,םעד ןיא עקַאט טײטשַאב
 ןוורעג יד ןעילוהעצ ןזָאל טשינ ןוא טנַאה רעד ןיא טסעפ ןטלַאה ךיז ףרַאד ןעמ

 עקַאט ךיא בָאה םעד קנַאד ַא ןוא ,טייצ עצנַאג יד ןטלַאהעג עקַאט ךיז ךיא בָאה ױזַא
 | .ןציז עמרוט ןיימ ןופ םישדח 25 יד ןגָארטעגרעבירַא טוג ץנַאג

 ,טסערַא ןיימ ךָאנ רָאי רעּפָאנק א ןעוועג ןיוש זיא סָאד -- ,1914 ,ינוי בױהנָא

 "וצ רעייז ןעוועג ןיב ךיא .טּפשמ םוצ טכירעג םניא ןרָאװעג ןפורעגסױרַא ךיא ןיב
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 וסיו סנטסקינייו לעװ ךיא :רעהַא רעדָא ןיהַא .ףוס ַא ןייז טעו ךעלדנע .ןדירפ

 -- תודע רָאּפ ַא .לזמ ןייק טַאהעג טשינ ךיא בָאה לָאמ סָאד רעבָא .טלַאה ךיא ווו

 -רַאפ טָאה רָארוקָארּפ רעד ןוא ,ןעמוקעג טשינ ןענייז --- גנוקידלושַאב רעד דצמ
 ,ןרָאװעג טגײלעגּפָא עקַאט זיא סע ןוא .סעצָארּפ םעד ןגײלּפָא לָאז ןעמ זַא ,טגנַאל
 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה וניבל-וניב .גנַאל-םישדח ןטרַאװ טזומעג רעדיוו בָאה ךיא ןוא
 ןבעל רעזדנוא .ןגיוצרַאפ ךיז טָאה ךַאז יד ןוא ;סעיצַאקַאװ-רעמוז יד טכירעג םייב
 ,גנַאג ןקידרעירפ ןטימ ןגיוצעג ךיז טָאה

 ,המחלמ יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע .ןטיבעג ץלַא ךיז טָאה גנולצולּפ ןוא
 לָאמַא טגעלפ ןטלעז רעייז .ןעגנוטייצ ןייק עמרוט ןיא ןגירק טשינ ןגעלפ רימ =

 -עג ךָאד ןבָאה רימ רעבָא .לטעלב טלגומשעג יַא טנעה ערעזדנוא ןיא ןלַאפנײרַא
 טגעלפ ךָאװ ַא לָאמ ייוצ .טלעו רעד ףיוא ךיז טוט סע סָאװ קינייוו-ליפ טסוװ

 ;טַאקָאװדַא ןיימ טימ ןעז ךיז ךיא געלפ טייצ וצ טייצ ןופ ;יורפ ןיימ רימ וצ ןעמוק
 ,שינעעשעג ענעי ןעמוקעגרָאפ זיא סע ןעוו ןוא .תועידי ןגירק ייז ךרוד ךיא געלפ
 ןופ הגירה יד -- המחלמ-טלעו רעד וצ לָאנגיס ןטשרע םעד ןבעגעג טָאה סָאװ

 םעד ןגעוו ךיז רימ ןבָאה -- דנַאנידרעפ ץנַארפ גָאצרעהצרע ןשיכיירטסע םעד
 ,גירק ַא ףיוא ךיז טדיינש סע זַא ,טסווועג ךיוא ןבָאה רימ ןוא ,טסווורעד דלַאב

 "נוזַאב ַא -- קידנליוו-טשינ קידנליװ -- ןעמ טָאה עמרוט ןיא טציז ןעמ זַא
 ןביױהעגנָא טָאה ןעמ רָאנ יװ .ןשינעעשעג-טלעוו יד ףיוא וליפא קוק-עמרוט ןרעד
 טלעטשעגקעװַא דלַאב ןטריטסערַא ןדעי ייב ךיז טָאה ,המחלמ ַא ןגעװו ןסעומש וצ
 ךיז ןבָאה סע ןוא ?טייהיירפ יד רימ רַאפ ןעגנערב טשינ סָאד טעוװ יצ :עגַארּפ יד

 ןגעװ טסעומשעג טָאה ןעמ .סעיצַאלוקעּפס עשיטסַאטנַאפ ענעדישרַאפ ןבױהעגנָא
 -מָאק עשיגעטַארטס ענעדישרַאפ ןגעו טכארטעג טָאה ןעמ רעדָא ,עיטסענמַא ןַא
 ַאזַא טָאה -- טסעומשעג ןעמ טָאה -- בַאטש-לַארעגעג רעשיסור רעד .סעיצַאניב
 םעד ןקידיײטרַאפ טשינ רע טעװ ,דנַאלשטײד טימ המחלמ ַא ןופ לַאפ ןיא :ןַאלּפ

 לסייו טייז רענעי ףיױא ןטערטּפָא ףכית טעװ ליח עשיסור סָאד ;ןליוּפ ןופ חטֶש
 ןרישרַאמנײרַא דלַאב ןלעװ ןשטייד יד זַא ,סָאד טסייה .גוב ןויב ,רעטייוו ךָאנ ןוא
 -סערַא יד טענַאד ןופ ןריפוצסױרַא טייצ ןבָאה ןעמ טעוװ יצ :ךיז טגערפ .עשרַאװ ןיא
 זדנוא ןלעװ ןשטייד יד ןוא ,ןביילב רימ ןלעו טלָאמעד ןוא !טשינ רשפא .עטריט
 ,דלודעגמוא טימ טרַאװעג רימ ןבָאה .רעטייוו ױזַא ןוא ,רעטייוו ױזַא ןוא ,ןעײרּפַאב
 גָאט ןופ ןרעװ המחלמ א ןופ ןסנַאש יד זַא .ןעמוקסורַא םעלַא םעד ןופ טעװ סָאװ
 רענייא ןגערפ עקַאט רימ ןגעלפ גָאט עלַא ןוא .טסווװעג רימ ןבָאה ,רעסערג גָאט וצ

 רשפא ?ןבױהעגנָא ןיוש המחלמ יד ךיז טָאה רשפא ?סָאד טלַאה וװ :ןטייוצ םעד

 ?טשינ סָאד ןסייוו רימ רָאנ ;ןיוש ךיז ןעמ טגָאלש

 רע'תמא רעד רַאֿפ 6 רעדָא 5 גָאט ַא ,קיטנוז א ןעוועג זיא סע ,גָאט ַא קנעדעג ךיא
 רעד ןעמוקעג זיא סע .געט עלַא יװ רעבירַא זיא גָאט רעד .גנורעלקרעד-סגירק
 רעקידנגער ַא ןעוועג זיא סע ,ןפָאלש ןייג וצ ןבילקעג ןיוש ךיז ןבָאה רימ ,טנווָא
 שיר םעד ךרוד רימ ןרעה גנולצולּפ ןוא ,ןצילב ןוא ןרענוד טימ םרוטש ַא ,טנוװָא

 א ךָאנ סָאש ַא ןטַאמרַאה עטייוו ןופ יוװ ,יירעסיש ַא ןרענוד יד ןוא ןגער םעד ןופ
 טשינ טמענ ןוא רעגנעל ןוא רעגנעל ץלַא טרעיוד סע ןוא ;טלוב רעבָא ךַאוװש ;סָאש

 | ?סעכלעזַא סָאד זיא סָאװ .ףוס ןייק

 רעד רעטניה ץעגרע רָאפ ָאד ןעמוק אמתסמ :ןטייווצ םוצ רענייא רימ ןגָאז
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 סע :השק לסיבַא וליפא זיא סע .ךיז ןענרעל רענלעז יד .ןערװענַאמ-טכַאנ גנוטסעפ
 ךיז ןרעה ןוא קיור ךיז ןציז רימ .טשינרָאג רעבָא !בוט םוי ַא ,קיטנוז ךָאד זיא
 רעצנאג רעד ,רענוד רעקיטלַאװג ַא ,לַאנק רעכעלקערש ַא -- ,גנולצולּפ ןוא ,וצ

 טנעוװ יד .סיירפיוא ןקרַאטש ַא ןופ יוװ ,םַאלפ ןסיורג ַא ןופ ןטכױלַאב טרעוװ ףיוה
 ןביוש ענעּכָארבוצ ןופ יירעגנילק ַא ךיז טגָארטרעד ץעגרע ןופ .טרעטיצרעד ןרעוו
 רימ .םיטש רעגנוי ַא סעּפֶע ןופ יירשעג רעשירעטסיה א ךיז טרעהרעד ץעגרע ןופ
 םִייב ,ָאד טצַאלּפעג טלָאװ סָאש-ןטַאמרַאה ַא ןופ טַאנַארג ַא יו קורדנייא םעד ןבָאה
 ,ךעלקנעב ערזדנוא ןופ ףיוא ןעגנירּפש רימ .עמרוט רעזדנוא ןופ רעטצנעפ עמַאס
 -למ יד עקַאט זיא עשז-ןיוש טינ ?סָאד זיא סָאװ .עטרעדורעגפיוא ,עטגערעגפיוא
 סע .גנוטסעפ רעװעשרַאװ יד ןיוש ןעמ טסישַאב עשזיןיוש טשינ ?ָאד ןיוש המח
 .ךיוא ןּפַאלק םינכש יד .ןֿפַאלק רימ .ריט רעד וצ וצ ןפיול רימ .טשינ ךיז טביולג

 רעטכעוו רעד ?סָאד זיא סָאװ .ךיז טנפע ריט יד .עטמס'רַאפ יוװ ןפיול ןרַאדנַאשז יד
 סעג .טרעדורעגפיוא טרעװ עמרוט יד .טשינ ןיילַא טייו ךיא :רעכיילב ַא טייטש
 ןבָאה ןגעלפ רימ ןכלעו טימ ןכש ַא טּפַאלק סע .טנַאװ ןיא ןּפַאלק ַא ךיז טרעה

 "רעשזד רעבלעז רעד --- יקסנישזרעשזד זיא סָאד .ץנעדנַאּפסערָאק עקידנעטש ַא
 ׁשֲאֹו סלַא דנַאלסור טעוװָאס ןיא טמירַאב ױזַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא סָאװ ,יקסנישז

 רימ ןוא ,ןָאיליװַאּפ ןטנעצ ןיא ןסעזעג טלָאמעד ןיא רע -- "אקעשט/, רעד ןופ
 טרעה' 'ןּפַאלק ןימ ןייז ןופ ןוא ,טנַאװ רעד ןיא רע טּפַאלק -- ןביירשרעביא ךיז ןגעלפ
 ןילדָאמ| זדנוא רע טגָאז -- "ןיוש טגייווש ןילדָאמ , :יא רע טגערעגפיוא יװ ךיז
 םעד ןלעטשרַאפ ףרַאד סָאװ ןוא ,עשרַאװ ןופ טייו טשינ גנוטסעפ ַא זיא סָאד --
 ןענייז ןשטייד יד ןֹוא ,ןלַאפעג ןיוש זיא ןילדָאמ זַא ,טניימ סָאד .ןשטייד יד ןופ געוו
 בָאה עלייוו ַא ףיוא ?טסנרע סָאד טניימ רע רעדָא ?סַאּפש ַא ?סָאד זיא סָאװ ,ָאד ןיוש
 רעשטייד רעד וצ זיב .ןרָאװעג עגושמ ןיא שטנעמ רעד וַא ,קורדנייא םעד ךיא
 ןעמענ טפרַאדעג ךָאד טלָאװ סע ,ליימ טרעדנוה רָאּפ ַא טרָאפ סָאד טּפַאכ ץענערג
 רימ ןוא ,עשרַאװ וצ ןעמוק טנָאקעג ןטלָאװ ןשטייד יד ןענַאװ זיב טייצ ךָאו ַא
 ןַא סעּפע טַאלג ןיא סע .ןייז טשינ ןעק סע ,ןיינ .םעד ןגעוו טסווװעג ךָאד ןטלָאװ
 זיא סע .טרעהעגפיוא טָאה יירעסיש יד .ךיז ןעמ טקיוראב זייכעלסיב .סיירפיוא
 ןפָאלש ןעייג רימ ,ליטש ןרָאװעג

 דַאלקס ַא ןפָארטעג ץילב ַא טָאה סָאד זַא ,טגָאזעג זדנוא ןעמ טָאה רעטעּפש

 רעזדנוא ןופ טייו טשינ גנוטסעפ רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,עיצינומַא ןופ

 טסעומשעג ןבָאה ערעדנַא .סיירפיוא ןַא ןעמוקעגרָאפ םעד בילוצ זיא סע ןוא ,עמרוט

 ןבָאה ןטנעגַא עשטייד סעּפע רָאנ ,ץילב ןייק ןעוועג טשינ זיא סע זַא ,םעד ןגעוו

 ךיז ךיא בָאה ןתמא רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד סָאװ .דַאלקס םעד ןדנוצעגרעטנוא

 -םיוא טשינ זיא סע סָאװ ,קילג ַא ןעװעג רעבָא זיא סע .טסווורעד טשינ לָאמנייק

 .טנעָאנ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,דַאלקס רערעסערג ,רעטייווצ ַא ןרָאװעג ןסירעג

 ןיא ןגיולפעגפיוא ןעמעלַא זדנוא טימ ןָאיליװַאּפ רעצנַאג רעזדנוא טלָאװ טלָאמעד

 .םולשב טקידנעעג ץלַא רעבָא ךיז טָאה סע .ןטפול רעד

 םורַא געט עכעלטע ןיא םערָאװ ,גנוגָאזסיױארָאפ ןימ ַא יװ ןעוועג רעבָא זיא סע
 | ,המחלמ יד ןביוהעגנָא עקַאט ךיז טָאה

 יד ,ירפ רעד ןיא רָאג טקעוװעגפיוא גנולצולּפ רימ ןרעוו ךָאװטימ רעדָא קיטסניד

 א ,רעטגערעגפיוא ןַא ,רעטסײמכַאװ רעטלַא רעד ןײרַא טמוק סע .ךיז טנפע ריט
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 יד ןביירשרַאפ ןגעלפ רימ וװ ,ךעלכיב ערעזדנוא זדנוא טגנערב ןוא ,רעטלמוטוצ

 טכַאמ -- רע טגָאז -- טוג ױזַא טייז,, .ןפיוק זדנוא רַאפ טגעלפ ןעמ סָאװ ,ןטקודָארּפ

 טעװ ןגרָאמ:טנייה זַא העידי א ןעמוקַאב ןבָאה רימ ?זיא סָאװ ."תונובשח ערעייא

 -סיוא ןעמ טעװ טלָאמעד .עיצַאזיליבָאמ ענײײמעגלַא ןא ןרעו טרעלקרעד אמתסמ

 רַאפ לָאטיּפש א ןרעװ טנדרָאעגנײא ָאד טעװ סע ,ןָאיליװַאּפ ןטנעצ םעד ןקידייל

 ?שרעדנַא וװ ץעגרע ןריפרעכירַא ךייא ןעמ טעװ .עטעדנווורַאפ יד

 רימ ןוא ,געט רַאּפ א ךָאנ רעבירַא ןענייז סע .טמוק המחלמ יד זַא ,סָאד טסייה

 רימ ןוא -- ךָאװ ַא ךָאנ .טרעלקרעד זיא גירק רעד :העידי עטצעל יד ןעמוקַאב ןבָאה

 ,ןָאיליװַאּפ ןטנעצ םעד טימ טנגעזעצ ךיז ןבָאה

 1925 ,קרָאי ןינ -- "ןבעל ןיימ ןופ; :ךוב ןופ טנעמגַארפ
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 ץעיווָאלַאטעמ לש ר ע ה

 6 7 ב5 7 בטפ ,,*7 35 7 ב ,,*7 בי 7 ט 7 0 7 טט ,7 ב ,7 ט0 * 307 בא 7 רב :

 לסחנּפ יר ,יבר ןיימ

 )וי -2

 סָאג ענלַאמכַארק רעד ףיוא הרותי'דומלת רעד ןיא התיכ רעטסכעה רעד ןי

 ןופ רעטלע ןיא טנרעלעג בָאה ךיא רעכלעוו ןיא ,עשרַאװו ןיא 21 רעמונ יי

 -לת יד טימ ,דמלמ ןקידנעטש םעד ,ןדוד לאומש 'ר ץוח טָאה ,רָאא 1
 -רַאפ טגעלפ רעכלעוו ,ןוז ס'דוד לאומש 'ר ,לסחנּפ 'ר יבר רעד טנרעלעג ךיוא םידימ
 ןַא ןעועג זיא דוד לאומש 'ר ןוא טייהחקנַארק ןופ לַאפ ןיא רעטָאפ ןייז ןטערט

 ,הלוח רעטּפָא

 ,גלפומ ןדמל ַא רַאפ ןרָאװעג טכַארטַאב לסחנּפ 'ר זיא ןזיירק עשידמול יד ןיא

 "טוּפא יד ןוא ,םיאבג ,םיחיגשמ ,םידמלמ יד .שטנעמ-טלעוו ַא רַאפ ןוא ,םכח ַא רַאפ
 ןייז ךיוא .ץרא:ךרד סיורג טָאהעג םיא רַאפ ןבָאה הרות-דומלת רעד ןופ םיסּפור
 ,ס'הרות-דומלת רעװעשרַאו יד ןיא דמלמ ארמג רעטסטמירַאב רעד ,רעטָאפ רענעגייא
 -געוו לאוי 'ר ,סּפורטוּפא טּפיוה רעד וליפא .ײשּפָא סיורג םיא רַאפ טַאהעג טָאה
 "עג ןיא רעציזישיט ןוא דיסח רערעג רענעעזעגנָא ,ריבג רעסיורג רעד ,רעטסיימ
 רעשידיי רעלעיציפָא ןוא ,ענימג רעשידיי רעד ןופ רָאזָאד ,ףיוה סניבר רער
 ייווצ טימ טנַאּפשעג ,רעדער ענעמוג טימ שטָאק ַא ןיא ןרָאפ טגעלפ רעכלעוו ,ןלדתש
 -ץילש ןצרוק ַא :שטייד רענלָאּפ ַא יוװ ןָאטעגנָא ןייג ןכָאװ רעד ןיא ןוא ,דרעפ רָאּפ
 טגעלמ תבש .רעדניליצ ַא ןוא ,ןטעשזנַאמ עסייוו עפייטש ,ןגָארק ןטרַאה ןכיוה ַא ,קָאר

 "טַא רעד ןיא ןוא למיירטש ַא ןיא ,דיסח רעפרַאש רעד םידיסח יד ןשיווצ ןייז רע
 -געוו לאוי 'ר ,רע וליפא -- ןטיוצ עשּפיה טימ הנותח רעד ןופ עטָאּפַאק רענעסַאל
 ןעל'סחנּפ 'ר רַאפ טָאה ,עשראוו ןיא טלעוו 'רעשידיסח רעד ןופ רש רעד ,רעטסיימ

 טימ ןַאמנגנוי ןקירעי קיסיירד םיוק םעד רַאפ ןענַאטשעג .טקעּפסער סיורג טַאהעג
 רעדָא ,ףרָאק רעטסיײמײצילָאּפ-רעבָא ןשיסור רעװעשרַאװ םעד רַאפ יווװ ץרא ךרד ַא

 -רעטעברַא ,רעטעברַאילַאטעמ סלַא עשרַאוו ןיא טנַאקַאב ,ץנוקרעקעב לשרעה

 -עג ןיא רע .ץעיװָאלאטעמ לשרעה ףעמָאנ םעד רעטנוא רענדער-ןסַאמ ןוא רעוט

 טיול .גנוגעווַאב רעלענַאיסעּפָארּפ רעד ןיא קיטעט .1894 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןריױב

 -ַָאק רעד ןיא ףוסל ןוא דנובמָאק ןיא רעטעפשש ,דנוב ןיא טשרעוצ -- ײטרַאּפ רעד

 ןסעזעג גנַאל ןרָאי .זַאליײטרַאּפ -- ןרָאי רעקיסיירד יד טניז .ייטרַאּפ רעשיטסינומ

 רעביא -- 1941 רָאי ןיא ןוא חרזמ ףױא קעװַא 1939 רָאי ןיא .תוסיפת עשיליופ ןיא

 ןעגנוטייצ ןיא ןעלקיטרַא טייצ וצ טייצ ןופ טקורד .עדַאנַאק ןייק ןשמוקעג -- ןַאּפַאי

 רעד ןיא ;זנוב םוצ םינפ ןטימ ;רָאי עגנוי :תונורכז רעוועשרַאװ דנעב יירד טיײירג

 .גנוגעווַאב רעשיטסינומָאק
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 לסחנּפ 'ר רעדייא ךיז טצעזעגקעװַא טשינ ,ןָאלאקס רָאטַאנרעבוג לַארענעג ןרַאפ

 ןעל'סחנפ 'ר טימ ךיז ןבָאה םיגיחנמ הרות'דומלת יד .טרָא ןייז ןעמונרַאפ טָאה
 -ךומלת יד טימ ןענרעל ןעמוק ןייז חיכז א רַאפ ןוא דובכ ַא רַאפ ןטלַאהעג ,טסיורגעג

 טנרעלעג ייז טימ טָאה לסחנּפ 'ר סָאװ טייצ יד זיא םידימלת יד רַאפ ;ךעלגניי הרות
 ,בוט םוי ןעוועג --

 רחוס א רע זיא ןעוועג ,דמלמ רעלענָאיסעּפָארּפ ןייק ןעוועג טינ זיא לסחנּפ 'ר

 עשַאטּפ ףיוא ,ןַאלעצרָאּפ ןוא גרַאװזַאלג ןופ ,סנַאיַאפ ןופ טפעשעג סיורג ַא טָאהעג ןוא
 -מיא ןוא סנַאיאפ ןופ ןטפעשעג עוװָאטרוה יד ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג זיא סָאװ ,סָאג
 ןוא גָאגַאדעּפ רענעריובעג ַא -- טפור ןעמ סָאװ -- ןעוועג זיא רע .טכורפ עטריטרָאּפ
 יי | .רעדניק טימ ןענרעל סָאד טָאהעג ביל תועמשמ

 טפרַאדעג טשינ טָאה ןעמ .היחמ א ןעוועג זיא ןעל'סחנּפ 'ר ייב ןענרעל סָאד
 ,תויגוס ערעווש ןייק ןוא תופסות רעברַאה ןייק ןעוועג טשינ זיא סע .ןעגנערטשנָא ךיז

 ַא סנייז ןעוועג גונעג זיא סע .ךעלדנעטשרַאפ ןוא ךַאפנייא ,גנירג ןעוועג זיא ץלַא

 רועיש םעד ןשרעהַאב רעלענש ןלָאז םידימלת יד ןוא ,טסעשז ַא ,קדעמנָא ןַא ,טרָאװ
 ,ךָאו רעד ןופ

 יד טימ ןספומש ענייז ןעוועג ןענייז ןענרעל סל'טחנּפ 'ר ןיא עשיפיצעּפס סָאד

 ַא ןופ ףױלרַאפ ןיא .טייצ-רעטניוו סרעדנוזַאב ,בירעמ ןוא החנמ ןשיווצ .םידימלת

 -יישרַאפ ןגעו םידימלת יד ןלייצרעד לסחנּפ 'ר טגעלפ ,ןבלַאהטרעדנַא רעדָא העש

 רעשינַאּפש רעד ןופ ,ם"במר ןופ :עלעוטקַא ןוא ענעגנַאגרַאפ ,ןכַאז-טלעוו ענעד

 -ַאּפַאי-שיסור רעד ןופ ,סעצָארּפ סופיירד ןופ ,ערָאיפעטנַאמ השמ ןופ ,עיציזיווקניא

 -עג עשידיסח ,םירפס רסומ ןופ ,ארמג רעד ןופ תוישעמ טלייצרעד .המחלמ רעשיזענ

 -ַאצ רעד ןיא טַאדלָאס ַא סלַא ןבעל ןייז ןֹופ :ןבעל ןגייא ןייז ןופ ךיוא ןוא ,סעטכיש

 ןופ .םי ןצרַאװש ןופ ןוא גרעב רעזַאקװַאק יד ןופ ןטייקנייש יד ןופ ,ײמרַא רעשיר

 -סָארּפ ןוא ןצַאלַאּפ רעגרוברעטעּפ יד ןופ ןטײקיטכַארּפ יד ןופ .לַארוא ןיא ןטלעק יד

 ליטש ןייז ,ןטַאקָאװדַא עשידיי רעגרוברעטעּפ יד ןופ טייקסיורג רעד ןופ ןוא ,ןטקעּפ

 ןייו רעקידנקיוקרעד יו ןוא ךעלצרעה יד ןיא ןעגנורדעגניײרַא טָאה לוק ןטעמַאס

 ןטלָאװ ענייז םידימלת יד .םידימלת עגנוי ענייז ןופ םירבא יד ןיא ןסָאגעצ ךיז

 ןוא סעטכישעג עקידנריניצסַאפ יד ןרעה ןענָאק וצ ןבעל רעייז ןופ ןרָאי ןבעגעגקעווא

 .יבר ןגנוי רעייז ןופ ןעגנולייצרעד

 טסנוק וצ עביל ַא טצנַאלפעגנייא ךיוא ענייז םידימלת יד ןיא טָאה לסחנּפ 'ר

 ַא יו רָאנ דומיל ַא יו טשינ סָאד זיא ןעשעג ,טייקנייש רַאפ שוח ַא טלקיװטנַא ןוא

 -עטסיס ַא ןעוועג טלָאװ סָאד יוװ גלָאפרעד ןרענעלק טשינ ַא טימ רעבָא טייקילעפוצ

 | ,דומיל רעשיטַאמ
 סרעטָאפ ןייז טימ טנרעלעג ןוא טפעשעג ןופ ןעוועג קידנזעװּפָא זיא רע ןעוו

 ןעגנערב ןשטנעמ עטקיטפעשַאב ענייז ןופ רע רעדָא ענייז יורפ יד טגעלפ ,םידימלת

 'ר סע זיו ןוא ןַאלעצרָאּפ ןופ רעדָא גרַאװזָאלג ןופ רעטסומ ַא ןײרַא רדח ןיא

 ןטכַארבעג םעד טימ ,זיירּפ ןגעוו םיא טימ ןדייר רעדָא תוניבמ ןייז ןרעה ,ןעל'סחנּפ

 -כַארטַאב סע קיטיײזלַא ןוא טוג ,רעטצנעפ םוצ ןייגוצ לסחנּפ 'ר טגעלפ דנַאטשנגעק

 -רע רעד ייב ןוא ,רדח ףיא דנַאטשנגעק םעד ןזָאלרעביא ןלַאפ עטסרעמ יד ןיא .ןט

 םעד רעדָא םענעלָאטשירק םעד םידימלת יד רַאפ ןרירטסנָאמעד טייהנגעלעג רעטש

 -לכ יד רעקוקוצ ןוא רערעהוצ עגנוי ענייז רַאפ ןרירטסוליא .ץפח םענענַאלעצרָאּפ
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 -ָאטשירק ַא ןופ ,סוכ םענרעזעלג םענעפילשעג לדייא ןוא ןיד ַא ןופ ןטייקנייש יילרע

 -רַא ןַא ןופ .ןַאלעצרָאּפ ןטסטַאקילעד םעד ןופ לכעלעשיעװַאק ַא ןופ ,לַאקָאב םענעל
 טָאטש ןוא דנַאל ַא רַאפ סָאװ ןופ ןלייצרעד .עזַאװ רעדָא רעלעט ןטלָאמעג שיטסיט

 ױזַא יו ןרעלקרעד ךיוא לָאמ סעכנַאמ .טָאה סָאד זיירּפ ַא רַאפ סָאװ ןוא טמוק סָאד
 .טכַאמעג טרעוו סע

 ןעל'סחנּפ 'ר ןגעוו ןענייז 21 סָאג רענלַאמכָארק רעד ףיוא הרות-דומלת רעד ןיא

 ןבָאה התיכ ס'דוד לאומש 'ר ןופ םידימלת יד .תוישעמ רועיש ַא ןָא ןעגנַאגעגמורַא
 -נַאפ יד ןלייצרעדרעביא ןוא ןלייצרעד וצ ךיז טַאהעג ביל טייצ רעיירפ רעייז ןיא
 ;ןיבר ןגנוי רעייז ןגעוו סעדנעגעל ןוא סעטכישעג עשיטסַאט

 טפרַאדעג טָאה רע ןעוו .יוליע ןַא יו ט'משעג לסחנּפ 'ר טָאה ליגניי ַא יו ךָאנ --
 דוד לאומש 'ר דיסח ַא סנעמעוו ,יבר רע'דנַאסקעלַא רעד טָאה ,וויזירּפ םוצ ןייטש

 ןייג סָאד ןדיימוצסיוא םוא םומ ַא ןכַאמ ךיז ןעל'סחנּפ 'ר טזָאלרעד טשינ ,ןעוועג זיא
 טרעלקרעד טָאברַאפ ןייז טָאה יבר רע'דנַאסקעלַא רעד .רעטילימ ןשיסור ןיא ןעניד

 'ר ןוא .ילכ רענייש ַא ןיא ברעשטש ַא ןכַאמ וצ הריבע ןַא זיא סע סָאד ,טימרעד
 -עג ןעל'סחנּפ 'ר טָאה ןעמ .ךיז ןרעצ וצ טרידנעמָאקער .היפהפי ילכ ַא זיא לסחנּפ

 טשינ ןוא ,ךיז ןרעצ סָאד טשינ ,ןיבר רע'דנַאסקעלַא ןופ תוכרב יד טינ ןוא ט'רסמ
 רענייש ַא ןוא רעכיוה ַא קידנעייז ..ןפלעה טנָאקעג ןבָאה רַאבַאכ עמוס עסיורג יד
 -ַאק ןקידסחוימ םעד ןיא ןעניד ןרָאװעג טקישעגקעװַא לסחנּפ 'ר זיא ןױשרַאּפסנַאמ

 אירַאמ עצירַאצ רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,קלָאּפ עידרַאװג עירעלַאװ

 .ַאנװָארָאדָאיפ

 ,זַאקװַאק ןיא טנידעג .קלָאּפ ןייז ןיא דיי רעקיצנייא רעד לסחנּפ 'ר זיא ןעוועג

 -רעד טסניד:רעטילימ ןייז ןופ טייצ רעד ןיא .גרוברעטעּפ ןיא ןוא ,ריביס ןיא
 ךיז טָאה קלָאּפ ַאזַא ןיא טַאדלָאס רעשידיי ַא סָאװ ,גנַאר ןטסכעה םעד וצ ךיז טניד
 'ר טָאה עבשזולס ןייז ןופ טייצ רעצנַאג רעד ןיא ,ךעלדנעב יירד :ןענידרעד טנעקעג
 "חחנמ ַא ןענװַאד וצ רעדָא ןיליפת ןוא תילט ןגייל וצ גָאט ַא טלעפרַאפ טשינ לסחנּפ

 סטכעקעג לפעל ןייק ןוא טיורב עמרַאזַאק תיזכ ןייק טכוזרַאפ טשינ ןוא -- בירעמ
 | ,לסעק עמרַאזַאק םעד ןופ

 ןוא ןצַאלַאּפ ענעדיישרַאפ ןיא עבשזולס טַָאהעג לסחנּפ 'ר טָאה גרוברעטעּפ ןיא

 ךיז טָאה --- ןעגנַאגעגמורַא זיא עדנעגעל יד יוװ --- םיא ןיא .ףיוה ןכעלרעזייק ןיא
 טימ ןבָאה וצ הנותח ריא טימ ןרָאװעג טגיילעגרָאפ םיא זיא סע .ןיטשריפ ַא טבילרַאפ
 טלדַאעג לָאז רע זַא ,ןגרָאז ןיוש ןעמ טעװ ךָאנרעד ןוא ,ן'דמש וצ ךיז יאנת םעד
 טשינ ןוא ןטוג טימ טשינ .טגָאזעגּפָא ןקילג עלַא יד ןופ ךיז טָאה לסחנפ 'ר .ןרעוו

 ןזָאלרַאפ רעדָא ןדמש ךיז לָאז רע ןריפסיוא טנָאקעג םיא ייב ןעמ טָאה ןזייב טימ
 | - .יורפ ןייז

 ןדעי ןופ טייקטכע רעד ןיא טביולגעג ןבָאה ןעל'סחנּפ 'ר ןופ םידימלת יד ,רימ

 "ףעביא ןוא טלייצרעד ,טרעהעגנָא ךיז ןבָאה רימ סָאװ סעטכישעג עלַא יד ןופ טרָאװ
 | .ןיבר ןגנוי רעזדנוא ןגעוו טלייצרעד

 סע .עטכישעג- -דמשד ןוא- ביל רעד ןיא ןייז טזומעג ךָאד טָאה תמא לדנרעק ַא

 ,ןױשרַאּפסנַאמ רענייש ךעלמַאנסיױא ןַא ןעוועג זיא לסחנּפ 'ר .לכש ןפיוא ךיז טגייל
 טימ טפילברַאפ ןבָאה עכלעוו ,טנעקעג ןבעל ןיימ ןיא ךיא בָאה ןשטנעמ ייווצ

 -ַאב טימ ייז ןעמ טָאה סַאג ןיא ןייג ןגעלפ ייז ןעוו ןוא .טייקנייש רעשירענעמ רעייז
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 -ָאר ןוא טעָאּפ רעשידיי-שיערבעה רעד :סָאד ןענייז ןעוועג ,טקוקעגכָאנ גנורעדנווו
 ;ןילרעב ןופ ןסַאג יד ףיוא .לסחנּפ 'ר יבר ןיימ ןוא ,רואינש ןמלז רעביירש-ןענַאמ
 -סיוא רואינש ןמלז רעגנוי רעד טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטׂשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא
 עשרַאוװו ןופ ןסַאג יד ףיוא ןוא .ץנירּפ רעשילַאטנעירָא רעשיטסַאטנַאפ :ַא יװ ןעזעג

 עדייב ,זאינק ןשיסור ןגנוי ןרַאדנעגעל ַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג לסחנּפ 'ר טָאה

 עטריטלאזקע ןוא עטנַאגעלע ןופ ןרָאװעג טעּפעשטרַאפ סַאג ןיא לָאמ ערערעמ ןענייז
 ,סניליירפ ןוא ןעמַאד

 ןימ ןיא טבעוװעגנייא לסחנּפ 'ר יבר ןיימ ךיז טָאה םעדעפ ענעדייז טימ יו + -

 ךיא ןוא ,טכַארטעג םיא ןגעוו בָאה ךיא ןעוו לָאמ סעדעי .ןורכז ןיימ ןיא ןוא טימעג
 רע תעשב יו טײקמערַאװ ַא טליפעג ךיא בָאה ,םיא ןגעוו ןטכַארט טּפָא ץנַאג געלפ
 . ןוא החנמ ןשיװצ ןוא ,םישרפמ ערעווש יד טימ ארמג יד טנרעלעג רימ טימ טָאה

 | ,תוישעמ עכעלרעדנווו יד טלייצרעד בירעמ

 1964 "רעלדָא רעדענעק, ןיא טקורדעג ,תונורכז ןופ טנעמגַארפ ַא
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 עש רַאוו ןיא ץרּפ

2 

 ,ןלױּפ ןיא ןסַאמ עשידיי יד רַאפ טיײטַאב טָאה ץרּפ .ל .י סָאװ ןפיירגַאב וצ יד
 טלָאװ -- עשרַאװ ןיא ץנעגילעטניא ןוא טנגוי ,רעטעברַא עשידיי יד רַאפ ר

 רָאי 15 עטשרע ןוא ןט-19 ףוס) עכַאּפע יד ןרעדליש יונעג טפרַאדעג ןעמ

 רעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ ַא ןבעג ןיא זיולב טשינ טייג סע .(טרעדנוהרָאי ןט20 ןופ
 עלערוטלוק ןוא עשיטילָאּפ ,עשימָאנַאקע יד ןרעדליש ןיא זיולב טשינ ,טייצ רעקיזָאד

 ,עכָאּפע רעקיזָאד רעד ןופ טַאמָארַא םעד ןבעלוצפיוא קיטיונ זיא סע .ןשינעטלעהרַאפ

 טָאה רע יוזַא יװ ןוא סָאװ טימ ,רוד םעד ןופ טעטילַאטנעמ יד ןריורטסנָאקער
 טָאה ץרּפ .ל .י סָאװ ,ןופרעד דליב ַא ןבָאה ןענעק ןעמ טעװ ןַאד טשרע .טבעלעג
 ,טײטַאב

 זיא סָאװ ןיא ,ןענעכײצַאב וצ טרָאװ קיסַאּפ ַא ןעניפעג וצ רעווש זיא סע
 ַא רַאפ גנונעקרענא זיולב ןעוועג טשינ זיא סָאד ,ןצרּפ וצ גנויצַאב יד ןענַאטשַאב
 עסיורג זיולב טשינ ,רעטסיימ א רַאפ ץרא-ץרד זיולב טשינ ,רעלעטשטפירש ןסיורג

 .ערעדנַא סעּפע ןוא ,רעמ סעּפע ןעוועג זיא סע .רעלטסניק ַא ןופ טעטירַאלוּפָאּפ
 רענדָאמ ַא טימ ,גנורעטסיײיגַאב טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא ץרּפ ,ל .י

 םיא ןופ רדסכ ןעמ טָאה קיטייצכיילג ןוא רַאבקנָאד ןעוועג םיא זיא ןעמ ;:תובהלתה
 ןייז טעו ,ןגָאז טעװ רע סָאװ ,סָאד זַא ,טייקרעכיז טימ ייברעד ןוא .טרַאװרעד סעּפע
 ,ןקיורמואַאב טעװ סָאװ ,סעכלעזַא ,סכעלטינשכרוד טשינ ,סכעלנייוועגרעסיוא סעּפע
 ,ןעלסיירטפיוא טעוװ

 רעד בילוצ ,טײקידעכָאװ רעד בילוצ טיקדימ ַא טבעל ןשטנעמ ןדעי ןיא
 ךָאנ טפַאשקנעב ַא טעילט סע ,המשנ רעד ףיוא טסערּפ יז .טייקכעלגעט-גָאט רעיורג
 ןופ ןעניילּפ יד וצ ,רעטייוו ץעגרע קעװַא ןריפ סָאװ ,ןעגנומיטש ,ןעעדיא ,רעטרעוו
 ,טקיטעזעג ץרּפ טָאה טפַאשקנעב עקיזָאד יד .,טייקיבייא

 -ַאב טימ לופ ,גיוא עקידנעילג טקוקעג םיא ףיוא טפָא ױזַא ןבָאה רַאפרעד
 ,ריגיינ טימ טשימעג גנורעדנווו

 רעכעלרעגריב ַא ןיא ,עשרַאװ ןיא 1896 ןיא ןרױבעג -- ןָאסלעדנעמ המלש
 ןטסַאיוװטנע-ץרּפ ןופ זיירק םוצ ןענַאטשעגוצ ,1912 ןיא ,טנעדוטס סלַא .החפשמ
 רעטעּפוע ,יײטרַאּפ-סקלָאּפ רעד טימ טנגוי רעד ןיא -- טריציפיטנעדיא שיאייטרַאּפ
 ןופ רעױב עטסוויטקַא יד ןופ רענייא .רערעל-עיזַאנמיג ךַאפ ןופ .דנוב םעד טימ
 ץֵלַא רעביא ןוא רעקיטירק-רוטַארעטיל ,טסיצילבוּפ .לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד
 קעוַא .הביבס עידיי רעוועשרַאװ רעד ןיא ןרָאטַארָא עטסעב יד ןופ רענייא --
 ןטיױו ןרעביא -- ןוא המחלמ טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא םייב עשרַאוװו ןופ
 ,1948 רַאורבעפ ןיא ןברָאטשעג ָאד ,1941 רָאי ןיא עקירעמַא ןיא ןעמוקעגנָא -- חרזמ
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 ןעמ ןעוו ,גיוא ןיא ןבָאה ןעמ ףרַאד רוד םעד ןוא טייצ יד זיולב טשינ רעבָא
 רעד ןופ דליב ַא ןבָאה ךיוא ףרַאד ןעמ -- העּפשה סעצרּפ ןייטשרַאפ קיטכיר ליוו
 ,עשרַאװ --- טקריוועג ןוא טבעלעג טָאה ץרּפ ווו ,טָאטש

 .המחלמ- טלעו רעטשרע רעד רַאפ ןופ עשרַאװ סָאד ןעניז ןיא ןבָאה רימ
 טגָאמרַאפ ךָאנ רעבָא טָאה סָאװ ,טָאטש עקידעבעל ,ענייש ,עסיורג ַא ןעוועג זיא סָאד
 ,טייקטמולחרַאפ לסיב שּפיה ַא ןוא ,טייקיור עשיטַאבעלַאב ,טייקכעלטימעג ךס ַא

 -ָאיצולָאװער רעד טימ טזיורבעג טָאה סע ,תמא .עשרַאװ עשידיי סָאד טרפב
 ,טריּפיצנַאמע שימרוטש גנורעקלעפַאב עשידיי יד ךיז טָאה סע ,גנוגעווַאב רערענ
 -רַאירטַאּפ-שילידיא רעד ןופ ןרוּפש יד קרַאטש גונעג ןעוועג ךָאנ ןענייז סע -- רעבָא
 בור ריא ןיא טבעלעג ךָאנ טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי יד .עשרַאװ רעשידיי רעלַאכ
 ןוא טייקשימיײה עטמיטשַאב יד טבעװשעג ךָאנ טָאה סע ."ןסַאג עשידיי, יד ןיא
 יי ,טײקרַאילימַאפ

 ןדעי ןצרפ ןופ גנַאג רעד :ןעװעג ךעלגעמ ןיא עשרַאװ ןקילָאמַא ןיא רָאנ

 ןגרָאמירפ ןדעי .(רעטלעטשעגנָא ןַא ןעוועג זיא רע ווו) הליהק רעשידיי רעד ןיא גָאט

 יז יוװ ױזַא עטפַאגרַאפ .רעליש רעדָא רעטעברַא רעקילדנעצ ןקוקכָאנ םיא ןגעלפ

 ןדעי טנכייצעגסױא ןיש טנעקעג ןבָאה ייז ,לָאמ ןטשרע םוצ ןעזעג םיא ןטלָאװ
 רע ןעװ ןוא ,טמוק רע ןעוװ טייצ יד יונעג טסווועג ,גנוגעװַאב עדעי ,םענייז טירט
 ,גנַאל רעדָא ןײגכָאנ סנטייוורעדנופ ןוא --- םיא ןטרַאוּפָא ,םיהַא קירוצ ,סױרַא טייג
 ,ןקוקכָאנ גנַאל

 ןטרָאג ןשיסקַאז ןיא ןעניגַאב -- דליב סָאד ןעועג זיא רעקידנּפַאכרַאפ ךָאנ
 טגעלפ ."עעלַא רעשירַארעטיל, רענעפורעג ױזַא רעד ןיא ןריצַאּפש ץרּפ טגעלפ טרָאד
 ןגעלפ ערעטסיירד .טנעָאנ וצ טשינ ,ץנַאטסיד יד ןטלַאהנייא ,ןייגכָאנ םיא ןעמ
 ןוא ןעגנַאגעגוצ ןענייז "ןדלעה, ,ןײרַא םינּפ ןיא םיא ןקוקנײרַא ןוא ןייגייברַאפ
 ןענייז עטלייוװרעדסיוא ,סעומש ַא ןריפרַאפ רעדָא עגַארפ ַא ןלעטש םיא טווװרּפעג
 ,סעומש ַא ןּפינקנָא ןוא ןסירגַאב ךיז ןעגנַאגעגוצ קיור ,טנַאקַאב םיא טימ ןעוועג

 רע טָאה סָאװ,, ,יונעג ןגערפסיוא ,ןעלגנירמורַא רעטעּפש ןעמ טגעלפ עכלעזַא

 .ןרעו טרזחעגרעביא לָאז טרָאװ סעדעי זַא ,ןרעדָאפ ןוא 77 טגָאזעג

 יסקווָארטסָא ייב --- עפַאק ַא ןיא טייצ רעיירפ ןיא ןציז וצ טַאהעג ביל טָאה ץרּפ
 ןפערטנָא טנעקעג טפָא ריא טָאה עפַאק ןופ רעטצנעפ יד ייב .יקצעוװַאק רעדָא
 ףיוא ןקוק ןוא רעגניפ-ץיּפש יד ףיא ןלעטש ךיז ןגעלפ סָאװ ,ןשטנעמ עגנוי
 גנוטייצ ַא רַאפ סָאװ ,רע טדער ןעמעוו וצ ,רע טוט סָאװ ,ןעז וצ ,ןצרּפ רעייז
 | .רע טנעייל

 שינעגעגַאב ַאזַא ייב לָאמ סעדעי רֶע טגעלפ .טסווועג ןוא ןעזעג ץלַא טָאה ץרּפ
 ,טריגירטניא ,טציירעג טָאה סָאװ ,גנוקרעמַאב ַא ,םזירָאּפַא ןַא ,טרָאװ ַא ןפרַאװנײרַא
 | ,טריסערעטניארַאפ

 -עטיל רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ גנוכיירגרעד עשירָאטסיה עסיורג יד
 ןעוועג ייר רעטשרע רעד ןיא זיא טרעדנוהרָאי ןט19 ףוס ןופ גנוגעווַאב ןוא רוטַאר
 -טכער .שטנעמ-רעטעברַא ןשידיי םעד ייב טייקנדירפוצמוא יד ןדימשסיוא סָאד --
 -ויסַאּפ ןוא טײקיטנעהּפָא ,טײקנגָאלשרעד ןריצודָארּפ תולד רעשימָאנָאקע ,טייקיזָאל

 רעווש ַא ןריפ ,ןדייל ?טָאטש רעטיױט,, רעד ןוא קסנַאצבַאק ןופ רעניווונייא יד .טייק
 ןענייז ייז רעבָא -- לרוג םענעגייא םעד לָאמוצ ןעניײװַאב ,ןצכערק ייז ,ןבעל רעטיב
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 ,ןײזטסוװַאב ןופ טַאטלוװער ַא ןיוש ןיא טייקנדירפוצמוא לייוו .ןדירפוצומא טשינ
 ,עגַאל רעד ןופ תוביס יד ןעז ןופ

 זיא וװ ?געווסיוא רעד זיא וװ --- ענַארּפ יד ןיילַא ךיז ןופ ןיוש טמוק ןַאד
 ? הלואג יד

 ןפורסױרַא ןופ ,טייקיורמוא יד ןקעוװ ןופ רעטסיימ רעד ןעוועג זיא ץרּפ לי
 ךעלטימעג ןסעומש ריד וצ ןעמוקעג טשינ ןיב ךיא,, ,טייקנדירפוצמוא עטשטנעבעג יד
 ןייוו לַאקָאב ןייק טינ ,ריד רַאפ לטימּפָאלש ןייק ןייז טשינ ליוװ ךיא .ןלייוורַאפ ןוא
 ןיימ ןסיגפיורַא ,טרעקרַאפ ,ליוו ךיא ...תוגאד ענייד םיא ןיא ןעקנירטרעד וצ ףיוא
 -עצ ,ּפָאק ןייד ןצעזעצ ליװ ךיא ,ריד רעביא ןקיטלעװעג ןוא ,ריד ףיוא טסייג
 ךיא .ףָאלש ןייד ןבױרַאב ןוא ןוורענ ענייד עלַא ןרעדורפיוא ,חומ ןייד ןטלַאּפש
 ףור-ןקָאלג ַא טימ ..ןגיוא ענייד ןופ רעיילש םעד ןסײרּפָארַא דלַאװעג טימ ליוו
 -רוטש םעד .(ץחה; גנולמַאז רעשיערבעה רעד וצ גנוטיילנייא) ?ןסיוועג ןייד ןקעוו
 | ,"ךעלטעלב בוט'-םוי,, יד ןיא טריזילַאער| ץרּפ טָאה ןליוו ןשימ

 1 : ט

 טכַאמעגכרוד טָאה ןליוּפ ןיא ץנעגילעטניא-סקלָאפ ןוא םוטרעגריב עשידיי סָאד
 ,טעּפמיא ןזָאלגרָאז ןרענעלק ךס ַא טימ "טלעוו רעד וצ גנַאג-עיצַאּפיצנַאמע, םעד
 ןרָאװעג טרירעגנָא טשינ טעמכ זיא ןלױּפ ,דנַאלשטיײד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד יו
 הלכשה יד טָאה עטיל ןיא ךיוא .הלכשה רעד ןופ --- דָאירעּפ-סגנַאגרעביא םעד ןופ
 -ניא עכעלרעגריב יד .גנורעקלעפַאב רעד ןופ טכיש םעניד ַא ַא זיולב טּפַאכעגמורַא
 זיא ןַאמרעגנוי רעכעלרעגריב רעטריּפיצנַאמע רעכעלטינשכרוד רעד ןוא .ץנעגילעט

 ןעגנַאגעג זיא רע .הבישי רעדָא שרדמה תיב ןופ טעמכ טלעוו רעסיורג רעד וצ קעװַא

 ךָאנ ןוא ןביולג ןטלַא םעד ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע .טירט ענעקָארשרעד טימ

 רַאפ ,רוד ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד .ןעלמיה עלופ עיינ ןייק ןעזעג טשינ ךיז רַאפ

 -סנבעל ןלעירעטַאמ טימ ללח ןקיטסייג םעד ןליפוצנָא ןעוועג גונעג זיא סע ןעמעוו

 ,רעגנוה ןקיטסייג ןופ רוד ַא ןעוועג זיא סָאד .סונעג

 ,גרעבמָאנ ,רע יװ ,ןצרּפ ,ל .י ןגעוו תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד גרעבמָאנ .ד .ה

 יד .ןעניפעג טנעקעג טשינ טרָא ןייק ךיז ןוא שרדמ-תיב ןופ קעװַא זיא ,ןדמל רעד

 ,ורמוא ןוא טפַאשקנעב ןופ ןרָאװעג ןסערפעצ זיא רע ,ןלַאפעגנייא ןענייז ןעלמיה

 קיטסייג זיא רע ןוא רעדיל גנולמַאז ַא סעצרּפ ןלַאפעגנײרַא םיא זיא לַאפוצ יּפ לע

 ,ןיז ַא ןעמוקַאב םיא רַאפ טָאה טלעוו יד ,ןרָאװעג טכירעגפיוא

 -רעביא סָאד ןבָאה ,םרָאפ רעשיטַאמַארד טכידעג ַאזַא טשינ ,רערענעלק ַא ןיא

 עשיטע עקיטסייג יד ןבױהעגסױרַא טָאה ץרּפ .רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט טבעלעג

 ,טייקמורפ רעלעמרָאפ רעד טלעטשעגנגעקטנַא יי טָאה רע ןשטנעמ ןופ ןטרעוו

 ןייז ,ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ) ןשטנעמ ןטסָארּפ םוצ גנַאזעג ייז :לַאוטיר םעד

 ענעקַארשרעד רוד םעד ןבָאה -- טייקכעלנעזרעּפ רעטלייוורעדסיוא רעד ֹוצ גנַאזעג
 ,הרות עיינ ַא ןעוועג זיא סָאד .געוו א ןזיועג ,ןוקית ַא ןבעגעג ןטנעגילעטניא

 | ,טלעוו רעטלַא ןַא ןופ ןטרעוװ עטדימשעגרעביא

 גנֹויצַאב יד טלַאטשעג רעיינ ַא ןיא ןגָארטעגרעביא ןצרּפ ףיוא עקַאט ךיז טָאה
 ,ןיבר םוצ ,ןליוּפ ןשידיסח ןיא שירפ ױזַא טבעלעג ךָאנ טָאה סָאװ ,גנורעטסײגַאב ןוא

 רעגנוי רעכייר ַא טניוװועג טָאה עשרַאװ ןיא ,דָאזיּפע רעשיטסירעטקַארַאכ ןייא = |

 .תוחּפשמ עשידיי עטסשיטַאוקָאטסירַא יד וצ טםרעהעג טָאה רע ,ם ץירּפ רעשידיי
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 ןגָארטעגרעבירַא רע טָאה ןערב ןשידיסח ןקילָאמַא םעד ,טריּפיצנַאמע ןעוועג זיא רע
 טסעפ ,רעקרַאטש ,רעקיצײלּפטײרב ַא .רוטַארעטיל ןוא רוטלוק רעשידיי רעד ףיוא
 סַאג ןיא ןפָארטעגנָא םיא טָאה ריא זַא ,ץירּפ ןתמא ןַא ןופ תובחר טימ ,רעטיובעג
 וצ גנויצַאב ןיא .םיא וצ טרעהעג טלעוװ יד זַא ,קורדנייא םעד טַאהעג ריא טָאה
 ץרּפ םיא טפערט לָאמ ןייא .שירעפורסױרַא לסיכ ַא ,ךיז ייב טסעפ רעייז ןשטנעמ

 ןבָאה ףרַאד ךיא .פ עינַאּפ,, :טגָאז ןוא םיא וצ וצ טייג רע ,רעטַאעט ןשידיי ןיא
 .פ רעקידתובחר ,ךיז ןיא רערעכיז רעד ."קעווצ ןקיטכיוו ַא ףיוא טלעג לסיב ַא
 רעטסַײט םעד סױרַא טמענ רע ,ןרעטיצ וצ ןָא םיא ןביוה טנעה יד ,סַאלב טרעוו
 ןעמונעגסױרַא טָאה ץרּפ ."טליוו ריא לפיוו טמענ ,יבר, :דחּפ טימ ,ליטש טגָאז ןוא

 טרעדנוה רָאּפ ַא ןגעלעג ןענייז רעטסייט ןיא .טקוקעג טשינ טָאה .פ .רעטסייט ןופ
 טשינ רעטסייט םוצ ךיז כָאה ךיא , :םורַא טייצ ַא ןיא טגָאזעג רימ טָאה ,פ ,לבור
 בָאה ךיא .ןעמונעג טָאה רע לפיוו ןסיוו וצ טשינ ידכ ,םישדח עכעלטש טרירעגוצ
 בָאה ,ןעמונעג ליפוצ טָאה רע זַא ,ליפעג סָאד ןבָאה ךיא לע רשפא ,טכַארטעג
 .ףמוס רעד וצ סערעטניא םעד ןרילרַאפ טלָאװעג ךיא

 -רַאפ ףיוא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג גנויצַאב עקיזָאד יד זיא רעטרעדנוה ייב
 רוד רעד -- לייו ,רעבלעז רעד ןעװעג זיא ךות רעד רעבָא ,םינפוא ענעדייש
 רָאג לח ןענייז ןַאד ןוא ,רעזייוורגעוו ַא יװ -- טכַארטַאב ןצרּפ טָאה ץנעגילעטניא

 | | יי ןצעזעג ערעדנַא

 ,טרעדנוהרָאי ןט20 ןופ ביֹוהנָא ןיא ןעוועג זיא טנגוי עקידנרידוטש עשידיי ַא
 ,טנגוי עקיטנייה יד יװ רעגניי ךס ַא ןעוועג זיא יז .עקידנכוז ַא ,עקיורמוא ןַא --
 ןוא ,טײקשיטקַארּפ יד ,טײקבעלכַאז יד ,טייקידתילכת יד טגָאמרַאפ טשינ טָאה יז
 רעקינייו טַאהעג ךיז רעטניה טָאה יז .רוד ןגנוי ןקיטנייה םעד ןופ םזילַאנָאיצַאנ
 ןַא טימ ןרָאװעג ןבירטעג זיא יז .ןבעל םוצ שינעלייא רעקינייװ ןוא גנוְרַאפרעד
 טעטעיּפ עסיורג יד ךיז ןיא טַאהעג ךָאנ טָאה יז ,ףיט רעד ןיא גנַארד ןכעלרעניא
 ןעוועג טשינ ךָאנ זיא טלעוו יד .יירעכוז-תמא וצ טפַאשקנעב עסיורג יד ,קנַאדעג וצ
 טנגוי יד טָאה ,השוב לסיב ַא טַאהעג ךָאנ טָאה יז .טמעשרַאפמוא ױזַא ,שיניצ ױזַא
 ,תועינצ עקיטסייג לסיב ַא טַאהעג

 ןייז ,ןצילב"ןעקנַאדעג ענייז .ןצרּפ וצ טרעמַאלקעג ךיז טָאה טנגוי עקיזָאד יד
 ןגעוו עינָאריא עקיסייב ןייז ,םזילַאוטקעלעטניא רעשיטעָאּפ ןייז ,טייקשירענָאיזיװ
 -סיוא סעצרּפ .טרוכישרַאפ טושּפ ,ןסירעגטימ ןבָאה -- טלעוװ רעטרעדוּפעגנָא רעד
 טימ .,טייקרעכיז ַאזַא טימ ןלַאװק ערָאלק וצ ןריפוצ ןייז ,טייקשידיי עטרעטיילעג
 ,טימעג םעד ןכָארּפשטנַא ןפוא ןכעלביײרשַאבמוא ןַא ףיוא טָאה ,גנורעטסײגַאב ַאזַא
 ,טנגוי רעד ןופ טשרוד םעד ןשָאלעג

 ןיא טבעלעגפיוא טָאה רע .טנגוי יד טַאהעג ביל סרעדנוזַאב ץרּפ טָאה וצרעד
 -טסייג ןוא רעפרַאש ,רעכעלקילג ,רעכעליירפ ,רעגניי ןרָאװעג זיא רע ,הביבס ריא

 ,טנגוי רעד טימ ןפָארטעגפיונוצ ךיז טָאה רע ןעוו ,רעכייר

 רעליש עּפורג ַא ,רימ ןענייז 1912 ןיא .עיצַארטסוליא עניילק ַא לָאמַא רעדיוו
 בילוצ טשינ ,ןצרּפ וצ ןעגנַאגעג לושי-ץרעמָאק-יקסנירק .מ רעד ןופ סַאלק ןט7 ןופ
 -פיוא זדנוא טָאה רע .םיא וצ ןדייר וצ ,ןעז וצ םיא יד רָאנ ,קרעוו ַא םיא ןענעייל
 ץרּפ .ןירעליש ַא ןוא רעליש 3 ןעוועג ןענייז רימ .טנווָא-קיטיירפ ַא ןיא ןעמונעג
 ,ןדייר יו, .טעניבַאק ןיא ךיז וצ טריפעגניירַא זדנוא טָאה רע ןעוו ,טלַארטשעג טָאה
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 ריא ןוא, ,טרעפטנעעג רימ ןבָאה ,"שידיי; .טגערפעג רע טָאה "?שידיי יצ שייוג
 טָאה ,"שידיי ךיוא דייר ךיא,, .עטרבח רעד וצ טעדנעוועג ךיז רע טָאה *?טגָאז סָאװ
 .ץץענערג ןייק ןעוועג טשינ זיא דײרפ סעצרּפ ֹוצ .טרעפטנעעג טמעשרַאפ יז
 ,רעבייררש עכלעוו ,רוטַארעטיל עשידיי ןענעייל רימ יצ טגערפעגסיוא ךיז טָאה רע

 סעומש םעד תעב .קרעוװ ענייז רימ ןעייטשראפ יוזא יװ ,זדנוא ןלעפעג ןכַאז עכלעוו
 ןעמוק זדנוא וצ טעוו רע ןוא טנװָא ןַא ןכַאמ וצ קנַאדעג א ןרָאװעג ןריובעג זיא
 ןיא סעיזַאנמיג יד ןופ רעליש טרעדנוה רעכעה טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה טנוװָא םוצ
 ,רעדיל ןעגנוזעג ,טצנַאטעג טָאה רע ,זדנוא ןשיװצ טגינעקעג טָאה ץרּפ ,עשרַאװ
 שממ ןטָאשעג טייצ עצנַאג יד ןוא ?טסָאּפ עשיזיוצנַארפ,, ןיא ןעמעלַא טימ טליּפשעג
 ךעלזיירק יד ףיוא ןכָאװ ןוא טּפַאכעגפיוא סָאד ןבָאה רימ .ןעקנַאדעג ןופ ןעלרעּפ
 ,טרָאװ סעדעי טריטנעמָאק

 ןוא ןצרּפ ןשיוצ ענעצס רעכעלנע ןַא ןגעו טלייצרעד רעכַאמרעדולּפ ןושרג
 ,טנגוי רענליוו רעד

 -רעדיוו ןופ םולח ןטימ טמעטָאעג טָאה ןליוּפ ןעו ,טייצ ַא ןעוועג זיא סע
 רעשיטע סיקטמָארעשז טימ טקיוװקעג ךיז טָאה טנגוי עשיליוּפ יד ןעוו ,טרובעג !

 קיטע יד טקינייארַאפ ךיז ןיא טָאה ץרּפ .קיטנַאמָאר סיקסנַאיּפסיװ ןוא גנוביוהרעד
 ,טשרעהעג ךייר ױזַא רע טָאה רעבירעד --- קיטנַאמָאר יד ןוא

 ןיא ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןגיטשעגרעבירַא זיא טייקכעלגעזרעּפ סעצרפ
 םעד ןיא רעבָא ,עידעגַארט ןייז ןעוועג שירעלטסניק רשפא ןיא סָאד .קרעו ענייז
 זַא ,טליפעג טָאה רעדעי .רענייז גנוקריוורעביוצ רעד ןופ דוס רעד ןגעלעג זיא
 -עטניא ,רעכייר רשפא זיא סָאװ ,סעּפע ךָאנ ןטלַאהַאברַאפ זיא קרעו םעד רעטנוא
 .ןצרפ טכוזעג רדסכ רעבירעד ןעמ טָאה ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא טָאװ ,סָאד יווװ רעטנַאטער

 ןטצעל םעד ןופ) ןכערּפשעג יד ןיא ןוא סעדער יד ןיא טקעלּפטנַא ךיז טָאה רע
 ןַא ןעועג זיא רענדער סלַא ץרּפ ,(ןסינעג וצ ןעוװעג הכוז עקינייו רָאנ ןבָאה
 ,טיגָאל ןעק סָאװ ,רעד טסײה רענדער רעטוג ַא ביוא .גנוניישרעד עקיטרַאנגייא
 םענייש ןוא ריפניירַא ןטוג ַא ןבָאה זומ עדער ןייז ןוא קנַאדעג ַא ןעלקיװטנַא רָאלק
 ןענַאטשַאב זיא טפַארק-רענדער ןייז .רענדער רעכַאװש ַא ןעוועג ץרּפ זיא ןַאד --- ףוס
 ַא ףיוא טָאה יז .גנוקעלּפטנַא ןַא טפָא ןעוועג זיא עדער עדעי סָאװ ,םעד ןיא דָארג
 סָאװ ,ןעעדיא ,רעטרעוו עקידנעילג ןײרַא לַאז ןיא ןפרָאװעג ןפוא ןטריזינַאגרָא-טשינ
 -ַאװעגסױא טשינ ,עטעװַאכעגסױא טשינ .טרובעג ןופ יוט םעד טַאהעג ךָאנ ןבָאה
 יד .עקידוז ַא ןעוועג זיא רוטַארעּפמעט רעייז -- רעבָא ,עיור ץנַאג טּפָא ,עטמער
 טָאה רע .טקוקעגמוא טשינ ךיז טָאה רע ,ןפָאלעגכָאנ םיוק םיא ןענייז רערעהוצ
 ןגָאלשסױרַא תוחוכ יד ןופ ךיז ןלעוו ייז ,ןזָאלרַאפ טשינ םיא ןלעװ ייז זַא ,טסווועג

 םעד ןכוז רעטעּפש ייז ןלעוו ןַאד --- רָאלק ייז זיא ץלַא טשינ ביוא ,ןפיולכָאנ ןוא

 טשינרָאג טָאה רע .ןעוועטנורגרעד ןריבורּפ ךיז רעטעּפש ייז ןלעװ ,גנַאהנעמַאזוצ
 סע ןוא לכאמ ןקיטסײג םעד ןעיקעצ ,רערעהוצ םעד םעװקַאב ןכַאמ טלָאװעג
 ןָאטעג סיר ַא לַאטורב לסיב ַא ייז טָאה רע -- טרעקרַאפ ,ןײרַא ליומ ןיא ןגײלנײרַא
 ,"רימ טימ טמוק ,, :טגָאזעג ןוא טרָא ןופ

 עטבילרַאפ ַא ןגױא עטרעטסײגַאב ,עקידנענערב .טקַאּפעג לָאמעלַא ןלַאז יד
 ןטבילעג ריא ףיוא טקוק עסַאמ

 זיולב ןַארַאפ ,ןרָאװעג ןבירשרַאפ טשינ ןענייז סעדער ענייז סָאװ ,דָאש ַא
 .רעמ טשינ ,סעדער לייט ןופ םיקרּפ ישאר
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 -רעפ ןייז ןופ הביס יד טכַאמעג רערָאלק ןדנוא טלָאװ הֹּפ לעבש ץרּפ ַאזַא
 ןגָארטעגסױרַא ןצרּפ טָאה סָאװ ,רוד םעד ןופ עימָאנָאיזיפ יד ןבעגעג ןוא ץייר ןכעלנעז
 ,ןגָארטעגסױא ןוא

8 + + 

 טלָאװעג ץרּפ רעדימ רעד טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ביױהנָא םייב |
 עטשרע יד טפַאש רע .לוש עשידיי יד ןעיוב ךיז טמענ רע ,יינ סָאד ןופ ןביױהנָא
 רעקיזָאד רעד טייצ עיירפ ןייז ,עיגרענע ןייז ּפָא טיג רע ,םייה-רעדניק עשידיי
 ,לוש רעשידיי רעד ןופ רעדניק יד רַאפ לדיל ַא קידנביירש טברַאטש ןוא ,טעברַא

 רעדניק יד ןופ עיצַארטסנַאמעד-גוצ ַא ןעגנַאגעג רָאי סעדעי זיא 1925 טייז

 גוצ םעד ןגעלפ רעטנויױט ,ןצרּפ ןופ רכק םוצ לוש רעכעלטלעוו שידיי רעד ןופ

 רעד ."טייק רענעדלָאג ,, רעד ןופ ןגוצסיוא טנעיילעג ןעמ טָאה רבק םייב .ןטײלגַאב

 ןענייז לָאמ עטצעל סָאד .טײצרָאי סעצרּפ וצ -- רָאי 15 ןטלַאהעג ךיז טָאה גהנמ

 עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד תעכ ןצרּפ ןופ רבק םוצ קעװַא רעטעברַא עכעלטנגוי עשידיי

 טפירשפיוא םעד טנעיילעג ייז ןבָאה םערָא םעד ףיוא סעטַאל עלעג טימ ,1941 ןיא
 ,ןדיי עקידבוט-םוי-תבש ,עצלָאטש רימ,, ץרּפ להא ןפיוא

 ןדיי עצלָאטש עקַאט ,ןדלעה יװ ןענייז רבק סעצרּפ וצ רעייג עטרעטסײגַאב יד
 ,ןעמוקעגמוא

 (טצריקעג) ,1949 קרָאי-ינ ,ךוב ןָאסלעדנעמ המלש ;ןופ
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 -  רידאנ השמ
 י .

 שי

 עשרַאװ ןיא טכַאנ-רידַאנ השמ יד

 קי 2

 העדומ עטשרע

 .עדַאירידַאנ ַא .רידַאנ השמ וצ טנוװָא-ץלַאז ןוא -טיורב רעסיורג 8 ָָ

 טָאטש עצנַאג יד םיא זיא ,ןעמוקעג טָאטש ןיא טסַאג רעליווװ ַא זיא :ָאטָאמ טי

 "עק ןופ ןטפירש עכעלקילייה יד ןופ) ...ןעגנַאגעגנגעקַא ץלַאז ןוא טיורב טימ -

 ה - (ןסיורג םעד רידיטסָאט גינ

 "וינ וצ טפַאשלסילש יד ,סױרַא ןסיורד ןסיורג סטָאג ןיא לרעטצנעפ ַא ךרוד =

 ךרוד ;ןגיוא עשידיי ענייש ךסַא וצ טנַאה רעקיטעמוא ןַא ךרוד ,טָאטש רעד קרָאי
 העדומ יד ןביירש ןביױהעגנָא רימ ןבָאה רעפעגמוא ױזַא טָא ...תונידמ ןבלַאהט ךסַא

 ןיא אקווד ,1926 ילוי ןט-22 םעד ,קריצ ןיא טכַאנ-רידַאנ רעטסקיצנייא רעד ןגעוו

 :רעטושּפ ןוא לָאמַא רעדיוו עקַאט ןוא רוציקב .תבש ולוכש קיטשרענָאד ןטימ ַא

 ,קריצ רעװעשרַאװ ןיא טעװ ,טנװָא 9 רעגייז ,ילוי ןט-22 םעד ,קיטשרענָאד

 ןשידיי ןטלַא םעד טול ,טנוװָא-ץלַאז ןוא -טיורב רעד ןעמוקרָאפ ,סַאג-עיקצַאנידרָא

 .ןרידַאנ השמ -- ןענעגעגַאב וצ ףיוא גהנמ

 :םַארגָארּפ ןופ עיצַארעמונ עשירעלטסניק

 ,סעיצַאטיצער ףלע ,ןעגנַאזעג ןביז ,ןטסיטרַא ןצפופ ,רעסירגַאב ןוא רענדער טכַא

 ירד ,ןשטנעמ טנזיוט יירד ,ָאטיד ריפ ,עצנַאג ייווצ ,עבלַאה קיצפופ ,עמַארד ןייא

 רָאי ןיא ןרָאװעג ןרױבעג זיא -- זייר קחצי ןופ םינָאדועס9פ -- רידַאנ השמ

 ,1898 רָאי ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןוא עיצילַאג ןיא ,וועיַארַאנ לטעטוש ןיא 5

 -ַאניד ןא עטסלעניגירָא יד ןופ רענייא .1943 רָאי ןיא קרָאי וינ ןיא ןברָאטשעג

 -ָאמוה ,רעדיל ןופ רעביײרש רעשידיי -- רעטסלעניגירַא רעד רשפא -- עטסשימ

 טרָאװ ןיא ןעיײרעגירק םתס ,ןלעוָאנ ,ןעלקיטרַא ,ןענַאטעלעפ ,סעקנעצס ,סעקסער

 ןענייז "ערטסאלאכא רעד ןופ סעילַאוכ יד ןעוו -- 1926 רָאי ןיא .טשינ ןעד סָאװ ןוא

 -- םישדח ןא ,דנַאלסור ןייק געוו ןפיוא םישדח רע טָאה ,לױּפ ןיא ךיוה ןעגנַאגעג

 ,טכַאנ-רידַאנ השמ יד ןעמוקעגרָאפ זיא ַאד .עשרַאו ןיא טליױועג -- סגעוװצקירוצ

 ןטייצ עלַא ופ טנווַא רוטַארעטיל רעשידיי ,רעכוזַאב לָאצ רעד טױל רעטסערג רעד

 ָאז ןעגנערב רימ .תועדומ עלעניגירַא יד טרירעגוס ןיילַא טָאה רידַאנ .עשרַאוװ ןיא

 ןופ גַאלרַאפ ןיא זיא טנווָא םעד דובכל .עדער ןייז ןופ טכירַאב ַא ךיוא .ןרעטסומ ייווצ

 .טפירשש-רידַאנ השמ עלעיצעפס ַא ןענישרעד "רעטעלב עשירַארעטיל ,, יד



 409 ה ר יד ַאנ ה ש מ

 ץוחַא .למה ךס סקעז טימ טרעדנוה טנויוט יירד ,רעטכיד ףניפ,ןהעש-היח

 ,(ןלַאגיטכַאנ
 ַא וצ ןטעליב ןוא ךעלדיימ ענייש זַא ,טקנעדעג -- ץניװָארּפ רעד ןופ סעטרבח

 ןעוו ,ןגערפכָאנ ךיז ןלָאז ייז ,םירבח ערעייא טגָאז ,הנותח ירפ ןבָאה ,טנווָא-רידַאנ
 טָאטש ןופ סעטרבח .קריצ םוצ ילוי ןט-22 םעד ,עשרַאו ןייק ּפָא ןעייג ןענַאב יד
 יירד זיולב ,טגָאזעגסנייטשמוא ,טָאה קריצ רעד ןוא ןשינעעשעג יד וצ רעטנענ ןענייז
 ,ןדיי טנזיוט-טרעדנוה יירד עדה ןיע ןייק טָאה ןיילַא עשרַאװ ןוא רעטרע טנזיוט

 !ףעגניד ךייא טוװירּפ ונא .ןשָארג 404 זיב ןשָארג 51 ןופ ןטעליב ןופ זיירּפ

 .עשרַאװ ןיא ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ ןייארַאפ ןופ טרישזנַארַא
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 העדומ עטייופ

 ,טנװָא ןיא 9 רעגייז ,ילוי ןט-22 םעד ,קיטשרענָאד ,טכַאנ-רידַאנ השמ רעד ייב

 ררעלאמ ,רעליפשיוש ,ןטסילַאנרושז ,ןטַארעטיל ,רעטכיד רעװעשרַאװ .רימ ןלעוו

 ץלַאז ןוא טיורב - טימ ,עדייבעג" קריצ רעװעשרַאװ רעד ןיא ןעמענפיוא ,רעקיזומ

 ,רידַאנ השמ טסַאג ןביל רעזדנוא
 !ךייא רימ ןטעברַאפ גנורעייפ רעקיזָאד רעד וצ

 ןַאמטּפעה ףסוי ,רעניורב קחצי ,ןָאזרעדָארב השמ .,יוועלרעב .ה ,םױבלּפַא ;י

 לאומש .,ןייטשנעטכיל קחצי ,רעגניז דרַאנרעב ,גרובליז השמ ,טרעכייוו לאכימ ר'ד

 ןמחנ ,שיקרַאמ ץרּפ ,יקסווערָאמ םהרבא ,םױבטסַאמ לאוי ,ןַאמרעדעל דוד ,ױדנַאל

 ,ןילטייצ| ןרהא ,ןייטשלעקניפ ָאעל ,גרעבמאס .א ,רעלדנַאס .ח ,ןַאמיינ ,מ ,י ,ליזיימ
 | ,שטיװַאר ךלמ ,סינּפיק םחנמ ,ענזיצַאק רעטלַא ,יקסווָאנַאגַאק םירפא
 , ;םַארגָארּפ ןופ

 ןוא סעיצקַאדער ןופ ,סעיצַאזינַאגרָא-רעלטסניק ןוא -ןטַארעטיל ןופ ןעגנוסירגַאב

 .רעצניוװָארּפ ךיוא ןוא רעװעשרַאוװ ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק

 לייט .רענטוק ,ש ,ןייטשגינעפ .ה -- ןטסיטרַא -- רעדיל-רידַאנ השמ ןופ גנַאזעג

 ..ןעמיטש טנזיוטיירד טימ ןעגנוזעג רעדיל

 קירנעה רעלטסניק יד ןופ טרָא ןפיוא טנכייצעג --- ןרוטַאקירַאק-רידַאנ השמ

 ,רעניורב קחצי ,יוועלרעב

 -עג ןריצַאּפש םוק ,רעטכעלעג ףיוא :רעכיב סרידַאנ השמ ןופ סעיצַאטיצער

 ,לַארָאמ ַא טימ ךעלהשעמ ,שטנעמ וצ שטנעמ ןופ ,דלַאװרעטרעוװ ןדליוו ןיא ,עטביל

 לאומש ,ןַאמרעדעל דוד :ןטסיטרַא יד ןופ םירג ןיא טריפעגסיוא .ןוז רעד רעטנוא

 - ,דלעפשריה ןמלז ,רעלדנאס .ח ,גרעבמאס .א .,יקסווערָאמ םהרבא ,ױדנַאל

 -עטיל ,ןטסיטרַא ןופ טריפעגסיוא --- "טשינרָאג ןופ עידעגַארט ,, סרידַאנ השמ

 .ץנירּפ ןופ לָאר רעד ןיא רבחמ םעד ןוא ,םירתסנ ,ןטַאר

 ,שטנעמ ,טָאג ןגעוו ןדיי רעװעשרַאװ יד טימ סעומש רעכעלנעזרעּפ סרידַאנ השמ |

 ןופ רעטייל ַא ,שטנעמ וצ שטנעמ ןופ סעומש ַא -- ןטייקיניילק ערעדנַא ןוא טלעוו

 ןיא רעטצנעפ ַא -- ּפָארַא טשינ לָאמניק ןוא ףױרַא זיולב טריפ סָאװ ,רעטרעוו

 ..ןטפול רעד
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 -ַאפ רעװעשרַאװ םעד ךרוד טריזינַאגרָא טרעוו דירי-רידַאנ חשמ רעסיורג רעד

 ,13 עיקצַאמָאלט ,ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ ןייר
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 טכירַאב

 ,םיבוט םימי עשידיי טימ טעװעלַאבעצ קירעביא טשינ זיא עשרַאװ עשידיי סָאד

 ןיוש .טרָאװ ןשידיי ןופ בוט םוי רעתמא ןַא ןעוועג זיא קריצ ןיא טנוװָא-רידַאנ רעד

 טנעקעג טָאה קיטשרענָאד ןקידעכָאװטימ ןקידרעמוז ַא ןיא סָאװ ,ןײלַא טקַאפ רעד

 -ןיא ןַא ןענַארַאפ זַא ,טזיײװַאב ,ןַאמ טנזיוט יירד ַא ןופ םלוע ןַא ןביולקפיונוצ ךיז

 ןזיירק עטמיטשַאב ןיא סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ ןוא .טרָאװ שידיי ַא רַאפ סערעט

 ןענייז יצ ,ךיוא זיא קיטכיוו טשינ .ףמַאק ןקרַאטש ַא טנוװֶא ןגעק טריפעג ןעמ טָאה

 -טנזיוט יירד ַא וצ טסַאּפעגוצ ןוא ןעגנולעג ןצנַאג ןיא ןעוועג ןרעמונ ןוא סעדער עלַא
 ןוא ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט ןייק טשינ ךָאד ןענייז ןטנװַא עכלעזַא .םלוע ןקיּפעק

 .ןעמיטשַאב וצ סיוארָאפ רעווש זיא גנוגעװַאב עדעי ןוא טרָאװ.סעדעי

 ףךלמ ,שיקרַאמ ץרּפ ,סוינילרַאק .ב :סעדער טימ ןטָארטעגסױרַא ןענייז סע
 טרעכייו .מ ר'ד ףןעגנוסירגַאב טימ :ענזיצַאק רעטלַא ,ןָאזרעדארב השמ ,שטיװַאר

 ןטסיטרַא יד קרעוו סרידַאנ טלעטשעגרָאפ ןוא טנעײלעגרָאפ ןבָאה סע .לבבורז ןוא
 ,דלעפשריה ןוא ןייטשגינעפ ,רענטוק ,גרעבמאס ,ןַאמרעדעל .,ױדנַאל

 -עמַא ןגעוו ,ךיז ןגעו עדער ערעסערג ַא ןטלַאהעג רידַאנ השמ טָאה ףוס םוצ

 א ןעוועג זיא סע .דנַאברַאפ-ןטָאר ןייק העיסנ ןייז ןגעוו ןוא ןפַאש ןייז ןגעוו ,עקיר

 ןפיט ןופ ןוא המכח ,ןיזטכייל ןוא ןיז ,תומימת ןוא טסנרע טימ עדער עשירידַאנ

 ןטכַאלפעגּכרודַא ,עדריווטסכלעז עצלַאטש ,ענייפ ךיוא ןוא תולצנתחה לסיבַא .ןצרַאה

 -ןּפער יד ּפִֶא טנקייל רע .ןתמא רעקיטש ןענייז סָאװ ,ןסקָאדַארַאּפ-רובמאלאק טימ

 רעכלעוו ןיא לטיה:עװַאּפ יד ,עזָאּפ יד ןיילַא טלדַאט רע ,טסירָאמוה ַא ןופ עיצַאט

 "רעד םיא ויא ןביורטנייו ענעלַאפעצ יו טסנוק יד .טדיילקעג לָאמַא ךיז טָאה רע

 ערעטיב יד .יקסװעיאטסָאד ?םענעטלַאשרַאפ, םעד רָאפ ץרא ךרד טָאה רע ,רעדיוו

 לפייווצ ןוא ,רוטַארעטיל -- שידיי זיא עקירעמַא ןיא .טנעֶאנ םיא זיא טסנוק עזייב ןוא

 .שידיי -- שידיי זיא עשרַאװ ןיא ָאד .רעצרעה ערעזדנוא ןיא טעבנגעגניײרַא ךיז טָאה

 ןייק טָאה רע ,שידיי ןעלטרעצ וצ עיסימ רעד .טימ ןדָאלעגנָא ןייז רע ףרַאד טָאד

 ,טעברַא ןעז וצ רע טראפ דנאברַאפ ןטַאר ןיא ...ףיורעד טשינ דלודעג ןייק ןוא חוכ

 | ,ךיז ןשירפּפָא

 השמ ןופ סעומש ןטטסנרע-טכייל ןלעניגירַא םעד טרעהעגסיוא טָאה םלוע רעד

 ןופ ןטנעמסידָאלּפַא יד ןעננולקעגּפָא ןבָאה קיכליה ןוא גנונַאּפש סיורג טימ ןרידַאנ

 0 .רערעהעצ עטרעטסיײגַאב רעטנזיוט

 ,1926 ,טסוגיא-ילוי ,עשרַאו -- "רעטעלב עשירַארעטיל,, יד ןופ
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 יש ם סח 90 90 90 .ייסס ..יסס ..יסס 00 ..ייסס 90 איסט 00 אס

 טיוט סיצרפ

 ױזַא ןדנוװשרַאֿפ רע זיא טייהרעטכירעגמוא ,גנילצולּפ ...טיױט זיא ץר

 -רעדנוו םעד ןופ טױט רעד .רָאעטעמ א גנילצולּפ ןשָאלרַאפ טרעוז סע יש
 ןּפַאש ןוא ןבעל ןייז ףיוא ךעלנע ױזַא זיא רעטכיד ןסיורג ןוא שטנעמ ןרַאב
 ןצרּפ ןופ םיאנוש עטסערג יד ןעוועג ןענעז טײקָארג ןוא טייקידעכָאװ יד

 ןטַאװירּפ ןיא טשינ ,ןפַאש ןייז ןיא טשינ ןגָארטרַאפ טנַאקעג טשינ ייז טָאה רע
 ,קיטילָאּפ רעד ןיא (ךעלדײמרַאפמוא ןענעז ייז ,רעדייל ,ווװ) וליפַא טשינ ;ןבעל

 ץרּפ .רעקידעכָאװ ןוא רעָארג ןייק ןייז טנָאקעג טשינ טָאה רענייז טוט רעד ןּוא
 לָאז סָאװ ,ץרּפ ,טעב"ןקנַארק ןפיױא ץרּפ ,רעטלע רעד ןופ רעטכַאװשעגּפָא ןַא

 סנַאנָאסיד ַא ןעוועג טלָאװ סָאד --- "רשב לכ ץק, ןכעלנייוועג ַא טימ ןברַאטשּפָא
 2 | | : ,ןיזמוא ןַא ןוא

 -ןגרָאמירפ יד ןיא ,טסייג ןופ טייקלעה רערַאברעדנוװ ַא ןיא ןברָאטשעג זיא ץרּפ
 ןייז ןוא שיט-סטעברַא ןעמעװקַאב ןייז טַאהעג ביל ױזַא טָאה רע ןעוו ,ןדנוטש
 -גנילירפ רעד ןופ ןלַארטש עטשרע יד ןעוו ,גנַאזעג ַא ןטימ ןיא ,טעברַא עשירעּפַאש

 :רעמיצ-סטעברַא ןייז ןיא ןגָאלשעגנײרַא ךיז ןבָאה ןוז

 ,רעליטש ,רעליטש

 ירע ליוו ןעקנַאד

 ןופ ,טיױט ןלַאפעג ...זיא ןוא לקנעב ןופ ןביוהעגפיוא עגר ַא ךיז טָאה רע

 .גַאלשיץרַאה ַא
 ןעגנוזרעד טשינ זיא דיל סָאד

 .עטצעל יד טָאה רע ,רעדניק עשידיי רַאפ ןעוועג ןענעז תובשחמ עטצעל ענייז

 ,גרַאװניײלק רעודנוא רַאפ תוישעמ ןוא רעדיל ןופ גנולמַאז ַא רעביא טעברַאעג טייצ
 ץרּפ זיא ןעוו ןוא טרעטסײגַאב םיא טָאה עעדיא עיינ ַא ןעוו ,קידנעטש יוװ ױזַא ןוא
 טימ ןרָאװעג רעשירפ ןוא רעגניי ריא ייב רע זיא ,(?טרעטסײגַאב ןעוועג טשינ
 יד ןענעיילרָאפ טרעהעג םיא ךיא בָאה געט עכעלטע רַאפ טשרע .רוד ןצנַאג ַא

 .,טסילַאנרועז ,טסיצילבופ ,גרוטַאמַארד ,רעלייצרעד -- גרערבמָאנ דוד שרעה
 רעביא סעזייר .עשרַָאוו ןיא 1897 טניז .1876 ווָאנישמַא ןיא ןריױבעג -- רעדזזייר

 ןברָאטשעג .לארשי-ץרא ,דנַאברַאפ ןטַאר ,עּפָארײא-ברעמ ,עקירעמַא-םורד ןוא -ןופצ

 ץרּפ .ל .י ןיבר ןסױרג ןייז ןגעוו ןפורּפָא סגרעבמָאנ -- .1927 רָאי ןיא עשרַאוװ ןיא

 ןעגנערב רימ .ןטנעמוקָאד עשירָאטסיה-רוטלוק עשידיי רעוװװעשרַאוו שממ ןענעז --

 -סנבעל ןטיטסי רעטקַארַאכ רעוועשערַאוו ַא -- "'םינכש,, גנולייצרעד יד .ייז ןופ יירדי ָאד

 .הריבה ריע רעד ןיא רעצניװָארּפ עמערָא יד ןופ דליב
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 ,עניילק ,לרעּפ-טסנוק עתמא ךיז ןעניפעג סע עכלעוו ןשיווצ ,ךעלדיל עניילק עקיזָאד
 יװ ,טלקניפעג ייברעד ןבָאה ןגיוא ענייז קידעבעל יװ --- ,קרעוורעטסיימ עטקָאטעג
 | !ןעוװעג ייברעד זיא ץרּפ רעטרָאיַאב ןוא רעסיורג רעד שידניק

 יךייק טָאה רעד ,ןטנעמָאמ ענױזַא ןיא ןעזעג טשינ ןצרּפ .ל .י טָאה סע רע
 ןיא ןצרּפ טָאה סע רעװ ,ץנַאלג ןוא ץייר ןתמא ןייז ןיא ןעזעג טשינ רעטכיד
 ביל טסייה סע סָאװ ,טשינ טסייוו רעד ,ןגירקעג ביל קיניא טשינ ןטנעמָאמ ענױזַא

 .רעטכיד ַא ןבָאה
 ןקידנעגניז ַא טימ ןגױא עקיטכיל טימ .קעװַא זדנוא ןופ רע זיא ױזַא טָא

 ,טעטכידעג רעדניק עשידיי רַאפ טָאה רע ןעוו ,טסייג
 .ןפַאש ןוא ןבעל ןייז יו יױזַא ,לופצנַאלג ןוא ןייש ןעוועג זיא טיוט ןייז

 . (1915 ,י'טנייה,)

 ץרּפ .ל .י ןופ היוול יד -

 ,קרָאי-וינ ןופ שֵא םולש טריפַארגעלעט -- "קרַאטש ייז רעיורט ןליטש ןי

 טשינ ךיז טָאה ליומ ןייק לייוו ,רעיורט ןעמוטש ַא טַאהעג ןבנָאה רימ רָאנ

 ןוא ,םלוע ןקיּפעק-טנזױט:100 םעד ןופ רעצ םעד ןקירדוצסיוא טנפעעג
 .ןענעז רימ -- ,טדערעג טשינ טָאה ךַאז ןייק ןוא ,ןעוועג טשינ ןענעז ץנערק ןייק

 ,םוטש ןעוועג

 הטימ רעד טנרָאפ ןופ ןעגנַאגעג ןענעז רעטנזױוט רעקילדנעצ ןוא רעטנזיוט

 הטימ עצרַאװש ַא זיױלב ,קורדסיוא ןוא רעטרעװ ןָא ,םוטש -- ןטניה ןופ ןוא

 ןוא טקירדעג ךיז ןּבָאה רעטנויױט .ןשטנעמ ןופ ןעלסקַא ףיוא ןעזעג ןעמ טָאה

 .םענעגָאלשעגוצ ןיוש ןפיוא טרַאװעג טָאה סָאװ ,בורג םענעפָא םוצ זיב טסערּפעג

 'טריטסיסַא עגנעמ ,עטרעטַאמעגסיוא שינעקיטשרעד ןופ ,עטכידעג ,עצלַאװש ַא .ןורא

 ףיוא ,ןורא םעד ןזָאלּפָארַא ןופ עינָאמערעצ רעטסָארּפ ךעלקערש-ךעלקערש רעד ייב

 ןעװעג עלַא רימ ןענעז רעדיװ ןוא -- .ןשטנעמ ןעגנַאהעג ןבַאה רעמייב עלַא

 : ...םוטש ,םוטש ,םוטש

4 

 ,םלוע-תיב ןפַױא ןעוועג זיא ליק .טייז ַא ןָא טּפוטשרַאפ ךימ טָאה עגנעמ יד
 .ףעקנַאדעג ערעווש יד ןופ טרעדיושעג טָאה ךימ ןוא ,ןעמוקעגנָא זיא טכַאנרַאפ רעד
 ,טציא ,רימ ןופ טירט עכעלטע טרָאד ךיז טוט סע סָאװ ,ןעז טנַאקעג טשינ בָאה ךיא
 ןייז טעװ סע ןוא ,רבק סָאד ןרעוװ טישרַאפ טעוו ,םורַא טונימ עכעלטע ןיא ,ָאד

 ,םעלַא ךָאנ

 ,ץרַּפ ,ל .י ןופ היוװל יד ןעוועג זיא זָאלמרָאפ ךעלקערש ,שידיי ךעלקערש
 ןטפירשפיוא ןוא ץנערק ןוא ןעמולב ןָא ,סעדער ןָא ,טייקכעלרעייפ ןָא רעבָא ,זעידנַארג

 100 .היול רעד ךָאנ ןעגנַאגעג ןענעז ןשטנעמ טנזיוט 100 .גנונדרָא .ןָא ..,ןוא
 . יי | .עקידנרעיורט טנזיוט



 485 ר : גרעבמָאנ דוד שרעה

 הרובק עטסָארּפ טייקכעלרעדש וצ יב יד רעדייא ,ייווצ יצ ,טונימ ַא רָאנ
 =- סנקלָאװ יד רעטנוא ןופ סיורא ןוז עקידנעייגרעטנוא יד זיא ,ןעמוקעגרָאפ .זיא
 רעדנעל עלַא רעביא טקוק סָאװ ,גיוא ןַא יװ ױזַא ,עטיור ,עקיכעלייק ,עסיורג ַא
 ,םורַא ץנַאלגּפָא ןקיצרַאה-קירעיורט ענדָאמ ַא טיײרּפשרַאפ טָאה ןוא ,תורוד ןוא

 -קירעיורט רעד ןיא טנעמָאמ רעכעלרעייפ-קיצנייא רעד ןעוװעג זיא סָאד ןוא
 | .עינָאמערעצ רעטסָארּפ

 ,ןלַאפעג טשינ ןלַארטש עטצעל יד ןענעז רעטכיד ןופ םינּפ ןטיוט םעד ףיוא
 ,םייה רעד ןיא ךָאנ ןגָאלשרַאפ ןעוועג זיא ןורא רעד

 יז ,קירעדיוש ןוא ליק ןעועג זיא רעדיוװ ןוא ןעגנַאגרַאפ רעדיוו זיא ןוז יד |
 טּפוטשעג ןעמ טָאה רבק ןופ ןוא| ,רבק םוצ טייז ןייא ןופ טגנערדעג טָאה עגנעמ
 ..,"םייהַא ,םעלַא ךָאנ ןיוש, -- קירוצ

  ףענעז תויוול עשידיי טסָארּפ קירעיורט יװ ,ךַא

 (1915 .,"טנייה,,)

 הבצמ-ץרפ רעד ייב

| - } 

 ,1925 לירּפַא ןט-20 םעד ןטלַאהעג עדער
 .ןימלע-תיב רעװעשרַאװ ןפױא

 ןוא דנַאל ןוא םייה ןופ טלגָאװרַאפ ןוא ןפרָאװרַאּפ ,טעב- טיוט ןייז ףיו ע

 סָאװ ,רעטכיד רעשידיי רעטיורג רעקיזָאד רעד ,ענייה ךירנייה טָאה ,קלָאפ 6

 ןייז -- ,םישעמ עשידיי-טשינ ענייז עלַא רעביא טגייטש טימעג שידיי ןייז וו

 : טגָאלקעג ךיז רעטיב -- ןעמונעגסיוא טשינ דמש

 | ,עסעמ| ןייק ןעגניז טשינ טעװ ןעמ -

 שידק ןייק ןגָאז טשינ טעװ ןעמ -
 .ןברַאטש ןיימ ןופ גָאט ןיא = |

 טעייוו טײקכעלגנעגרַאפ ןופ טעמוא רעד .דיל רעטיב ןוא ךעלקערש ַא זיא סע
 טדער טײקנסעגרַאפ ןופ רעצ רעד ,תורבקה-תיב םענעזָאלרַאפ ַא ןופ יװ ,ןופרעד

 0 } -י /  ףופרעד
 טימ ךיילגרַאֿפ ַא בילוצ טשינ ןירַא ּפָאק ןיִא רעטרעװ יד רימ ןעמוק סע

 .טסַארטנָאק םעד בילוצ -- טרעקרַאפ טקנוּפ רָאנ ,גנורעייפ רעקיטנייה רעד

 ןופ רעטנכיד ןשידיי ןטסערג ןופ טיט םעד טניז רעבירַא ןענעז רָאי ןעצ

 ַא ןופ ןטימ ןיא ךייא רַאפ ָאד ייטש ךיא ןוא ,ץרּפ .ל .י ןופ ,ןטייצ ערעזדנוא

 ןוא רעטנזיוט ןופ ,סעיצַאגעלעד ןוא ץנערק רעטרעדנוה ןופ ,גנומיטש רעכעלרעייפ

 ןופ ןעקנעדנָא םעד רַאפ ּפעק יד ןגיינרַאפ סָאװ ,ןשטנעמ רעטנזיוט רעקילדנעצ

 ןוא טײקרַאבקנַאד טימ ּפעק יד ןגיינרַאפ סָאװ ,רערעטסיײגַאב ןוא רעטכיד רעייז

 ןופ טײקנזָאלרַאפ רעקיטומייוו רעד טימ טשינ ,שואי טימ טשינ רעבָא ,דובכה-תארי

 .סַאנרַאּפ ןשידיי ןופ דניק ןטעקנָאלברֲַאֿפ םענעי
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 ,טבעלעג טָאה סָאװ ,קלָאפ ןייז ןופ רעטכיד רעתמא רעד ןעוועג זיא ץרּפ לייוו
 יו רע זיא ןביולג ןקידנעילג ןיא ןוא ,קלָאפ ןטימ טביולגעג ,טּפָאהעג ,ןטילעג

 | ,ןדנווושרַאפ רָאעטעמ ַא

 ןוא ינעשז רעטלגָאװרַאפ ,רעטקינײּפעג ,רעמערָא רעד !טסַארטנָאק רערעסָאװ

 רעקיביולג ,רעקידעבעל ,רעקידנענערב רעד ןוא ,"רעדיל רעד ךוב,, ןופ רעטסיימ

 יד ןעוו ,שיט-טעברַא ןייז ייב --- ָאד ,גנילצולפ ,דלעה ַא יוװ טלַאפ סָאװ ,ץרּפ .ל .י

 !ריּפַאּפ ןופ ןרעװ וצ טנקורטעגסיוא ןזיוװַאּב טשינ ךָאנ טָאה טניט

 רעיורט ןוא רעצ ןופ ןליפעג טשינ זַא ,ןגָאז וצ רימ טביולרעד רעבירעד ןוא
 ןרעה טױט ןופ םעטָא ןרעװש םעד טשינ ,גנורעייפ רעד ייב טציא ןרינימָאד
 !ןיינ -- זדנוא ףיוא ךיז טגייל טייקכעלגנעגרַאפ ןופ הרוחש-הרמ יד טשינ ,רימ

 ןבעל סָאד זיא ץרּפ -- לייוו

 ,ןביולג זיא סָאד ץרּפ

 ,טייקכעלרעה זיא סָאד ץרפ

 יד סָאװ ,טסייו רעד ,טנעקעג םיא טָאה סע רעוו -- ןבעל זיא סָאד ץרּפ
 טרָאד ,טילבעגפיוא ץלַא טָאה טרָאד ,ןענופעג ךיז טָאה ץרּפ ווו .ןסייה רעטרעוו

 טּרָאד ןעוװעג זיא ץרפ וװ :ןגער ןוא יוט ךָאנ יוװ ,ןרָאװעג טשירפעגפיוא ץלַא זיא
 ץרּפ ןטָאש ןייז ןרָאװעג טגָאירַאפ זיא טרָאד ,ןטערטּפָא טװמעג טיוט רעד טָאה
 זיא סָאד -- וד רעדָא ךיא רעדָא .ןעװעג סרוג טשינ טױט םעד ךַאפנייא טָאה
 ןכַאמ טלָאװעג טשינ םיא טימ טָאה רע ןא ,תומה ךאלמ םוצ זיוועד ןייז ןעוועג
 | .תופתוש ןייק

 ןביױלג רעד זיא רעדנילב סָאװ .ןביולג רעדנילב רעד :ןביולג זיא ץרּפ ןוא

 טָאה רע ,רעכיב עקילייה עטלַא ערעזדנוא טנפעעג טָאה רע ,רֶע זיא רעפיט ץלַא

 רשפא ןוא ,םיא רַאפ טבעלעג ןבָאה סָאװ ,יד עלַא ןופ תומשנ יד ךיז ןיא ןגיוזעגנייא
 ,ןביולג ןפיט רעייז טיִמ ןעמונעגכרוד ךיז רע טָאה -- ןופרעד קידנסיוו טשינ ןײלַא

 זיא ץרּפ .קיטכיו טשינ זיא סָאד -- !?סָאװ ןיא ,הנומא רעקימַאלּפ רעייז טימ
 ךעלטלעוו ַא ןופ רעקידניקרַאפ רעד ןעוועג זיא רע ,ןגעוו ערעדנַא ףיוא ןעגנַאגעג
 ןגעו ערעדנַא ףיוא קידנעיג רעבָא ,סעיצידַארט עטלַא יד ןופ טייוו ,טייקשידיי
 ןעמוק זומ ןוא ןעמוק טעװ סע זַא ןביולג ןסייה םעד ןעמונעגטימ ךיז טימ רע טָאה

 ןוא הלואג ַא רַאפ זיא סָאד סָאװ ,יונעג רשפא ןסיוו וצ טשינ ,העושי ןוא הלואג ַא
 זיא ,ץרּפ רעכַאלסיױא רעד ,ץרּפ סרוקיּפַא רעד .ןעזסיוא טעװ העושי יד ױזַא יו
 ץרפ :גנומיטש עקידנעייגייברַאפ ַא ,רעטכיד ַא ןופ זירּפַאק רעד יװ רעמ טשינ
 ןײלַא רעטכיד רעד זיא סָאד -- רעביולג רעד ץרּפ ,ןימאמ רעד

 עטמיטשַאב ַא ןעמונעגנָא ןביולג רעד טָאה ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא ןוא
 ,תוזוכ עדנפַאש יד ןיא ןביולג רעד ןעוועג זיא סָאד :ערַאבטכורפ ַא ןוא םערָאפ
 -סקלָאפ עטנוזעג יד ייב ,קלָאפ רעזדנוא ןופ ןשינעפיט יד ןיא ךָאנ ןרעמולש סָאװ

 | ,ןסַאמ

 טשינ טרָא ןייק זיא טרַאװנגעק ןייז ןיא .ץרּפ ןעוועג זיא טייקכעלרעה ןוא
 ,ןפַאש ןייז ןיא ןבעל ןייז ןיא ןעוועג רע זיא ךעלרעה ,ןטייקכעלניילק רַאפ ןעוועג

 | ,טיוט ןייז ןעוועג זיא שירָאעטעמ ךעלרעה ןוא
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 ,טשינ שידק ןייק ןגָאז רימ ןוא רבק ןייז םורַא טציא ךיז ןעלמַאזרַאפ רימ = -

 טיוט רַאפ ,טרָא ןקיזָאד םעד ףיױא :טעז .רעדיל-גָאלק ןייק טשינ ןעגניז רימ ןוא
 טָא .ךיז טײנַאב ןבעל סָאד ,רעמייב יד טציא ןעילב ,טמיטשַאב טייקכעלגנעגרַאפ ןוא

 טגָאזעג טרעוו סָאװ ,שידק רעטסעב רעד ,ןצרּפ רַאפ ןמיה רעטסעב רעד זיא

 ,רוטַאנ רעד ןופ ןוא זדנוא ןופ ,םיא ךָאנ

 יד ןופ ןסַאמ יד טציא ךיז ןעלמַאזרַאפ ,רעטכיד רעסיורג ,רבק ןייד ייב
 -- ריד טימ ןעמַאזוצ ןוא ,תוחוכ עקידנּפַאש ענייז ןיא ,קלָאפ ןשידיי ןיא עקיביױלג
 וצ ןבעל םוצ ןמיה ַא ןעגניז וצ רָאנ -- ןענייוו וצ טשינ ןוא ןרעיורט וצ טשינ
 .ןבעל ןקידנעײנַאב ךיז קיביײא םעד

 !ץרּפ ,ל .י ..ןעמָאנ ןקיליײה םעד ןופ זדנוא וצ טדער גנוײנַאב ןופ טסייג { רעד |

 (1925 ,''רעטעלב עשירַארעטיל,)

 םינכש

 )קי 2

 ."טעניבַאק,, קיטש ןע
 -ָארּפ רעד ןופ ןעמוקעג גנַאל טשינ טשרע זיא סָאװ ,לדיי שיליוּפ ַא ,ךורב םייח יי

 רעלופ ַא ,רעקירעדינ ַא ,סַאג רעד ןיא ןסָאריּפַאּפ םורַא טנייה טגָארט ןוא ץניוו
 ןופ טשטילגעגּפָארַא טשינ ריש ךיז טָאה -- ,לדרעב ץרַאװש קיכעלייק ןיילק ַא טימ

 ,ךָאנ קידנסיו טשינ ןוא ,טגעלעגנָא ןעװעג זיא רע ןכלעוו ףיוא ,ןקעטש םעדז
 ןסָאריּפַאּפ ךעלקעּפ יד ןשיװצ ןרַאש וצ ןביוהעגנָא רע טָאה ,טכוז רע סָאװ

 טָאה ערַאּפ ַא .ףלעוװצ ןגעק ןיוש ,טכַאנ עקיטסָארפ עטלַאק ַא ןעוועג זיא סע
 ,ןסָאריּפַאּפ ןפיוק טלעטשעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,ליומ ייסשטייד, םעד ןופ ןגָאלשעג

 -עגסיוא ןַא טימ ,ָאטלַאּפ ןופ רענלָאק ןטלעטשעגפיוא ןַא טימ ןענַאטשעג זיא רע
 ,טפול רעד ןיא טרעטיצעג טָאה סָאװ ,טנַאה רעטקערטש

 ,קידלודעגמוא טרזחעגרעביא רע טָאה -- !?טעניבַאק
 עגייז טירט יד ןוא ,קעװַא טלייאעג רע טָאה ,ןסָאריּפַאּפ יד קידנעמולַאב ןוא

 ,טפול רעד ןיא טרעהעג גנַאל ךָאנ ךיז ןנָאה
 רעד ןיא ןכלעװ ףיוא ,ןקעטש םעד ךיז רעטנוא טכיררַאפ טָאה ךורב םייח

 יד קידנקעטשנײרַא ןוא ,ןציז וצ ףיוא לטערב ןיילק ַא ןגָאלשעגוצ ןעוועג זיא ךיוה
 ןופ טסנרע םעד טימ טרָא ןפיוא טצעזעגקירוצ ךיז רע טָאה ,לברַא יד ןיא טנעה
 ךיז טמענ רע ןוא טעברַא רעקיטכיוו ַא ןופ ןסירעגּפָא טָאה ןעמ ןכלעוו ,שטנעמ ַא

 .סיילפ טימ ריא וצ קירוצ טציא

 יד ךרוד ןפיול ייז ,רעקינייװ ץלַא ןעייג ןשטנעמ .טכײלַאב לעה זיא סַאג יד |
 -שוָארד יד .קירעפעלש ןוא ןריורפעגכרוד ןענעז ייז זַא ,טנעקרעד ןעמ ,ךיג סַאג
 יײז רעֹדָא ,ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ סעינלעק יד ףיוא ןייא ןעלמעוד סעשזַאק

 יװ זיא טָאטש עסיורג יד .ןזַארפ עטקידנעעג טשינ ,עטקַאהעגּפָא ךיז ןשיווצ ןדער
 ךעליירפ טכייל ןַארָאטסער ןרַאפ ּפמָאל רעשירטקעלע רעד רָאנ ןוא ,ןפָאלשעגניײא
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 -רַאפ תורוש .עגנַאל יד ףיוא ךיוה רעד ןופ ץלָאטש טימ יו טקוק ןוא .לעה ןוא
 ,ןרעטמַאל-טָאטש ענעּפָאלש

 ףיא --  יינ סָאד ףיױא ןטכַארט וצ ןָא ךורב םייח טביוה -- טנזיוט ןעצ;,
 ןטעליב-קנַאב עטר לקעּפ ַא רָאפ ךיז טלעטש םיא ..."טנזיוט ףניפ קלח ןיימ
 ,ךיוא ןײלַא ךיז רע טעז דלַאב .טנַאװה רעד ןיא ןקַאנק סָאװ ,עטסערּפעג ,עיינ

 ַא ןרעװ לקעּפ םענייא םעד ןופ . . . עצווָאכָארג ןיא םייה .רעד ןיא קידנעייטש
 ,האל היח רָאפ טמוק ךָאנרעד .שיט ןפיוא טרדסעגסיוא ןגיל סָאװ ,ךעלקעפ ךס
 ...ךעלרעדניק יד

 ןענעז סָאװ ,ןזַארפ עטצעל יד ןוא .,,7? ךיא ןיב לזמילש ַא ?סָאװ ?ונ ?ַאה;
 ןבָאה ,קידלוש טליפעג ךיז טָאה רע רעכלעוו רַאפ ,ןהאל היח וצ טעדנעוװעג ןעוועג
 ַא ןוא ,טרירעג ךיז ןבָאה ענייז ןּפיל יד זַא ,חומ ןיא ןטינשעגסיוא רָאלק ױזַא ךיז
 ,םינּפ ןייז ףיוא טגיילעג ךיז טָאה לכיימש רעכעלביל

 קידנעמענרעפַא ןוא ,ןײלַא ךיז וצ טדערעגסױרַא רע טָאה . . . טלַאק זיא'ט --
 רע טָאה ,רַאוטָארט ןפיוא סיפ יד טימ קידנּפַאלק ,ךיז רעטנוא ןופ ןקעטש םעד
 ,טקנעדעגכָאנ סעּפע ןוא טקוקעגמורַא ךיז ,טסורב רעד ןופ לטסעק סָאד טקורעגּפָא

 סָאד טזָאלב טניװ רעד טייז רעכלעוו ןופ ,ןסיװ וצ טריסערעטניא טָאה םיא
 םענערירפעג םעד ןרַָאוטָארט יד רעביא טגָאי ןוא סַאה ַאזַא טימ לָאמ סעדעי
 .ןעשטוקרעד רעקינייו םיא לָאז טניוו רעד ווו ,עזָאּפ ַאזַא ןיא ךיז ןלעטש וצ ידּכ ,יינש

 .ןקעטש ןפיוא טלעטשעגקירוצ ךיז ןוא טקױרַאב ךיז רע טָאה . . . ױזַא טָא ---

 ןעעז ייז רָאנ ,רעדניק ןוא בייוו ,םייה יד חומ ןיא סיוא םיא ךיז ןלָאמ רעדיוו
 רעסיורג ַא ןרָאװעג רעסערג ךס ַא ויא בוטש יד :סיוא שרעדנַא רָאג ןיוש טציא
 ןָאטעגנָא זיא האל היח ,קיטכיל ןוא םערַאװ זיא סע ,טנַאװ רעד ףיוא טגנעה רעגייז
 ןוא .ךעלטָאּפַאק עיינ ןיא ןעייג ןוא ןשַאװעגּפָא ןענעז ךעלרעדניק יד .הצירּפ ַא יו
 ;בייוו ןייז וצ טגָאז ןוא םערָא ןרעטנוא ?קָאװטיל ,, ןטימ ןירַא טמוק ךורב םייח

 ןַא רָאנ קַאװטיל ַא :טגָאזעג דלַאב ריד בָאװ ךיא זַא !רע זיא סָאד טָא --
 ןטימ ןרַאנּפָא ךימ ליוו רע ,טניימעג טסָאה וד ,גנוי רעטוג ַא ,שטנעמ רעכעלטנרָא
 ,טגָאזעג דלַאב ריד בָאה ךיא .ענעדיי עשירַאנ ַא ,חטוש ַא ךָאד טסיב ,??עלעטעצ,
 ? קַאוטיל ...'ה ןעקנירט ריא טעװ ייט זָאלג ַא

 טימ ,"קַאװטיל, םעד ןופ ןעמָאנ םעד טשינ טסייוו רע זַא ,ךיז טנָאמרעד רע |
 וצ טדערעגנָא םיא טָאה סָאװ ןוא בוטש-רעלעק ןיא ןעמַאװצ טקיטכענ רע ןכלעוו
 ןעייוד חומ ןיא .קיורמוא םיא טכַאמ סָאד ןוא ,לטעצ- עירעטָאל ַא ןעמַאזוצ ןעמענ
 יד ןגעװ םייה רעד ןיא טרעהעגנָא ךיז טָאה רע סָאװו ,תוישעמ ענעדישרַאפ ךיז
 ןוא םיא טניפעג ,לטעצ םעד ענעשעק רעד ןיא ןָא טפַאט רע ןוא סעקַאװטיל
 ,קיור טרעוו

 ןשטנעמ עכעלטע ןזיוועג ,ענייפַאק ַא ןיא ןעגנַאגעגנײרַא ַארטסקע רע זיא טנייה
 ןיא זַא ,סקיטכיר ַא זיא לטעצ סָאד זַא ,טגָאזעג םיא ןבָאה עלַא ןוא ,לטעצ םעד
 ,לבור טנזיוט ןעצ ןעניוװעג ןָאק רע זַא ןוא ,ןעיצ ןעמ טעוו םורַא געט ףגיפ

 -יובעג םעד ןופ ּפָאק רעטזָאלעגּפָארַא רעד ןוא ...טנזיוט ףניפי קלח ןיימ ףיוא
 ןטלעז טשיִנ ןוא ,קידעבעל ןוא לענש טעברַא ףוג םענעריורפעגכרוד ,םענעג
 ןּפיל יד ףיוא לכיימש ַא ךיז טגייל
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 טסעג טשער יד ,ּפמָאל רעשירטקעלע רעד ןשָאלרַאפ גנילצולּפ ךיז;טָאה טָא .רָאנ !
 ,ךעלדיימ ייווצ ןגעקטנַא ןעייג טייז רערעדנַא רעד ןופ ,ןַארָאטסער ןופ סױרַא ןעייג
 הרמ יד ןָא רעדיװ טלַאפ ןכורב םייח ףיוא ןוא ,קידנעלכיימש ןוא קידנצנַאט
 רע סָאװ לבור סקעז יד ןגעוו הגאד יד ,םייה רעד ךָאנ שינעקנעב סָאד .,הרוחש
 םיהַא האצוה רעד ףיוא ןלעפ םיא ןלעװ סָאװ ןוא ,לטעצ ןפיוא ןבעגעגסיוא טָאה

 ...קַאװטיל ןפיוא ,ךיז ףיוא זייב טרעוו רע +.-חסּפ ףיוא

 זיִא .סָאד -- -.םייהַא קידנעייג ,געו ןפיוא רע טכַארט --- ןַײז סעּפע זומ ָאד --- |

 ,ןרַאנּפָא טזָאלעג סואימ ױזַא ךיז טָאה רע זַא ,קנַאדעג רעד ןוא -- ױזַא טַאלג טשינ
 ןרערט זיב םיא טריר ,חסּפ םייה רעד ןיא ןייז טשינ םעד רעביא טעװ רע זַא

 ןיב ךיא -- ,בייוו ןייז וצ ווירב ַא חומ ןיא רע טריטקיד -- בעל האל היח ---
 -עגנָא ךימ טָאה קַאװטיל ַא ! תונמאנ ןיימ ףיוא ריד גָאז ךיא ,קידלוש טשינרָאג

 ןדעררעביא ייז ןענָאק ןייטש ַא ,זיא קַאװטיל ַא סָאװ ,טשינ טסייוו וד זַא ,ןגָארק
 ,לחומ רימ ייז ןוא ,קידלוש טשינרָאג ןיב ךיא ,תונמאנ ןיימ ףיוא ריד גָאז ךיא
 ...ךעלרעדניק יד סירג ןוא ,בעל האל היח

 .רעטצניפ זיא ,ןבוטש-רעלעק הרוש עצנַאג ַא טקיניײארַאפ סָאװ ,;רָאדירָאק ןיא -!
 ,לטסעק סָאד רָאנ ,רעכיז טשינ עקמַאלק יד ןָא טריר ,ריט יד טּפַאטרעד ךורב םייח

 רעייהעגמוא ןרָאװעג גנילצולּפ טציא םיא זיא סָאװ ןוא ,טנרָאפ םיא טגנעה סָאװ
 ןופ ןָא ךיז טפור לוקרעדיװ ַא ַא ןוא ,ריט רעד ןיא ןָא ךיז טּפַאלק ,ןגָארט וצ רעווש

 / ,רָאדירָאק טייז רערעדנַא רעד

 עטשרעביוא יד ןיא .ּפָאק ןזיולב ןיא טייג רע ,ריט יד םיא טנפע קאווטיל רעד
 : :ןפָאלשעג טשינ ךָאנ זיא רע ,םישובלמ

 ' .רע טגערפ -- !?טעּפש ױזַא 'ישיּפע,, !!שָאװ,, ---

 ,לקנעב ןפיוא רעדינַא טלַאפ ןוא ,לטסעק סָאד ּפָארַא ךיז ןופ טפראוו ךורב םייח
 יד ןיא ,ןרוד םיא ןעמענ ןוא וצ טשרע טציא ןטערט טסָארפ רעד ןוא טייקדימ יד

 טמורב ןוא לוויטש יד ךעלעמַאּפ ּפָארַא טיצ רע  ,סעקליּפש טימ יו טכעטש סיפ
 ,זייב סעּפע

 ,קַאװטיל רעד לָאמַא ךָאנ טגערפ -- ?טשינ ריא טרעפטנע '!שָאװ,, רַאפ ---

 ..טעב ןפיוא קידנציז

 זיא רע זַא ,םיא ןגָאז ןעלדיזוצסיוא םיא העדב טַאהעג טָאה סָאװ ,ךורב םייזח
 טביילב ,טייקשידיי ןייק טשינ ךיז ןיא טָאה ןוא ּפָאק ןיא םלצ ַא טָאה רע זַא ,קַאװטיל ַא
 םיא ןוא .ןרעיוא יד ןיא םיא ןשיור רעטרעװ סקַאװטיל ןופ ?ישז,, יד .םוטש ץלַא
 רעצנַאג רעד ןטלַאהַאב טגיל "שז, רעד ןופ שטסיוש םעד ןיא זַא ,ךיז טכַאד
 קַאװטיל םעד ןָאק רע טָאװ סָאד ןטסרעממַא טקירד םיא .,,תואמר ןופ תיצמת
 ,טרַאנעגּפָא םיא טָאה רע זַא ,טסייוו רע זַא ,ןגָאזסױא טשינ

 ןרעדנַא םעד קידנעיצּפָארַא ,ךָאנ רע טעּפש -- ''?שזָאװ רַאֿפ ,שזָאװ רַאפ,
 : ,לוויטש

 טגָאז סָאװ !ַאהַא !ןייז טעװ סענױברַאק טנזיוט ףניפ ,רָאנ טגָאז רעבָא --
 ?דער ךיא סָאװ ךימ ריא טיײטשרַאּפ ! םינױברַאק טנזיוט ףניפ ? ריא

 שיורעג ַא טכַאמעגנָא רעדיוו םיא ןבָאה י'טנזיוט ףניפ,, יד סָאװ ,ךורב םייח
 ,קַאװטיל םעד קנַאדעג ןיא טלעש ןוא טלּכײמש חומ ןיא

 !"ןדעררעביא יז ןענָאק ןיטש ַא :סע טָאה הרובג ענרעזייא ןַא,
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 טלעטש ןוא קַאװטיל רעד רעטייו טדער ?ןיינ וצ ,ךימ ריא טייטשרַאפ ---

 עשטיא, ַא ריא טייז ייא ,טשרָאקָא טזייוו ונֲא ? ריא טָאה לטעצ םעד --- ףיוא ךיז
 ? סָאװ ? ריא טָאה ארומ ! "ריאמ

 סייה ךיא -- לכיימש ַא טימ לסיבַא ךורב םייח טגָאז --- !ריזח קַאװטיל ---
 .ךָאנ טכַאל ןוא סיוא טרַאנ רע ,ריאמ עשטיא טשינ

 ןיז טוג טעװ סע ,ךייא גָאז ךיא ?ךיא ךַאל סָאװ !טָאג ךימ ףָארטש --

 ,ךייא ךיא גָאז ,עקידנקַאנק ,םינױוברַאק טנזיוט ןעצ ?רעטרעוװ ריא טיײטשרַאפ
 ,טנעה יד טבייר ןוא רע טקידנע -- ! ַאהדַאהיַא

 עקידלקניפ יד ףיוא ,םינּפ סַאלב סקַאװטיל ןפיוא טקוק ,טלכיימש ךורב םייח
 :רֶע טגָאז םיא וצ ןעיורטוצ ַא סעּפע קידנליפ ןוא ,ןגיוא

 .,טײהרָאװ יד טגָאז ?טרַאנעגסױא טשינ ךימ טָאה ריא --

 עלעטײב ןיימ ןופ ביג ךיא זַא !ליורג ַא ,ליורג ַא !הטוש ַא ריא טייז ייא --
 סָאד סָאװ ,ליורג ַא !תונעט ךָאנ רע טָאה ,לטעצ םעד םיא ביג ןוא ןברַאק סקעז

 !רָאג ןוא עשיטַאנַאפ ,תומהב עשיטַאנַאפ ,סָאד ןיא תומהב !ןשטנעמ רַאפ זיא
 טגייל ןוא דרע רעד ףיוא סיוא ךיז טעב רע ,טומ םעד ןָא טרעוו ךורב םייח

 רעד ,ןפָאלשניײא טשינ ןָאק ןוא רעגעלעג ןפיוא גנַאל ךָאנ ךיז טרעגלַאװ רע ,ךיז
 ,לטעב ןפיוא ךיז טגייל ןוא לּפמעל סָאד סיוא טשעל קַאװטיל

 סעדעי .טעב ןופ ךורב םייח טגערפ -- !עשיטַאנַאפ ?טגָאזעג רע טָאה יו ---
 ,םיא טקױרמואַאב ,טשינ טײטשרַאפ רע סָאװ ,קַאװטיל ןופ טרָאװ

 ?טיײטשרַאפ ריא ,טגָאזעג ךיא בָאה עשיטַאנַאפ ---
 ?סנױזַא סָאד זיא סָאװ ---

 סָאװ ,עקירעמַא ןיא עבלעזַא עדליו ,ךימ ריא טייטשרַאפ ,זיא סָאד --
 ,..טעקַאנ ןעייג

 וצ ןָא רע טביוה ,'הנש ילבח ליפמה,, .ּפָא ךורב םייח טצפיז -- !ַאהַא --
 ךיז טרעזייב קַאװטיל רעד ,ןכרָאנש וצ ןָא רע טביוה דלַאב ,ןייא טפָאלש ןוא ןענעייל

 ; טמורב ןוא

 !רפוש ַא יװ זָאנ א !רָאג ןוא עשיטַאנַאפ !עשיטַאנַאפ ---

 טכיורבעג טָאה לטעצ רעד ןעוו גָאט ןבלעז םעד ןיא ,םורַא געט ףניפ ןיא
 רעירפ ףָאלש ןופ טכַאװעגפױא ךורב םייח טָאה ,לבור טנזיוט ןעצ יד ןעניוועג וצ
 ןיא ןדעי יו ,טייקליופ ןוא טייקדימ םוש ןייק קידנליפ טשינ ןוא ,לָאמ עלַא יו

 ,שטנעמ רעדעי יװ ;ןָאטנָא ךיז ןעמונעג ןוא טעב ןופ ּפָארַא ךיילג רע זיא ,ירפ רעד
 ןעװעג רע זיא בעל ןייז ןיא גנורעדנע עפרַאש ַא סעּפע טרַאװרעד סע ןכלעוו
 םעד ןיא ןוא ,טגָאטעג טשרע טָאה ןסיורד ןיא .ןָאט וצ טיירג ןוא ,טגערעגפיוא
 ןצנַאג ןיא ךָאנ זיא ,ףױֹרַא ףיוה ןפיוא רעטצנעפ ןיילק ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,רעלעק
 :קַאװטיל רעד ןפורעגנָא ךיז טָאה לטעב ןופ .ןעוועג לקנוט

 ? שָאװ ,גָאט ןיוש זיא סע ,ןפָאלשעג טשינרָאג ,רָאי ץרַאװש ַא --
 :טגָאזעג רע טָאה ,רעפטנע ןייק קידנעמוקַאב טשינ ןוא

 ;סױרַא טעוו'ס ,ןעמוק טעװ םַארגעלעט ַא ָאדַא ,ןעמ טיצ ,ריא טסייוו ,טנייה ---
 ןיבר םוצ ,טשרָאקָא טגָאז ,ייא ? טלעג יד טימ ןָאט ריא טעװ סָאװ ? ריא טייטשרַאפ
 !טָא !ןבעגעג ייז טלָאװ ךיא ?ַאה ?ןוידּפ ַא טימ ןרָאפ ריא טעוװ

 ,טפול רעד ןיא טנַאה ַא טקערטשעגסיוא רע טָאה ,גייפ ַא קידנכַאמ ןוא
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 רָאפ םיא ךיז טלעטש סָאװ ,תוסרוקיּפַא רַאפ ארומ קרַאטש טָאה ךורב םייח
 ךיז זומ ןעמ רעכלעוו רַאפ ,קנערק עקידנקעטשנָא ןַא ,קילגמוא סיורג ַא סעּפע יו
 ,קַאװטיל ןפיוא קילב ןעמורק ַא טפרַאװ רע ,ןגייווש זומ ןעמ זַא ,טסייוו רע ,ןטיה
 ןיליפת ןוא תילט ןגייל טמענ ןוא ךיז טשַאװ

 םורַא ךיז ןפרַאװ רָאה עטרעביושעצ ענייז .ףיוא ךיוא ךיז טּפַאכ קַאװטיל רעד

 קידנעייגוצ ,ךיז טלקנעװװק ןוא טצינעג ,ןפָאלשעגסיױא טשינ זיא רע ,םינּפ ןפיוא
 ,ןשַאװ ךיז ןַארק טוצ

 סָאװ ,רעטסוש רעד ןוא ,לּפמעל ַא ַא ךָאנ טנערב בוטש רערעדנַא רעד ןיא

 ,לדיל א סעפע טפייפ ןוא רעמַאה ןטימ טּפַאלק ,טרָאד טניווו
 ײטש ,הנח -- בייװ סָאד טקעװ ןוא לדילי סָאד ּפָא רע טקַאה -- !הנח --

 | ,רעייפ ךַאמ ,ףיוא
 ,עכױה ַא ןוא עסַאלב ַא ,לבייו גנוי ַא .ףיוא הנח ךיוא ךיז טביוה דלַאב

 ,האל היח ןָא ןכורב םייח יז טנָאמרעד ,רעייפ טכַאמ ןוא ןוויוא םייב טייטש יז ןעוו סָאװ
 קידנביוהפיוא טסיירד קַאװטיל רעד טגָאז --- !וינעבָאב ,ךייא ןגרָאמ טוג ַא

 ,ןיז קיטרַאפ טעװ ייט יד זיב ןענעייל ןעמונעג טָאה רע טָאװ ,ןַאמָאר ןופ ןגיוא יד
 ףזעל וצ ןעװעג רעוװש זיא םיא ןוא ,ןעוועג לקנוט גונעג ךָאנ זיא בוטש ןיא

 ?ןענַאטשעגפיױא ירפ ױזַא ריא טייז סָאװ ,ךייא ןגרָאמ ַא ,ןגרָאמ טוג ַא --
 . ףדניצנָא טשינ ןָאק ןוא עלעבעווש ַא טבייר יז .הנח טגָאז =

 .רעייפ טכַאמ ןוא וצ קַאװטיל רעד טפיול -- !רָאנ טזָאל ַא --

 קידנקוק ןוא ןיליפת ןוא תילט קידנגײלּפָא ,ךורב םייח טכַארט ,יילווייט ַא

 טגָאז ןדעי וצ טסיירד ױזַא זיא רע סָאװ ,אנקמ םיא זיא רע .קַאװטיל ןפיוא

 טשינ ןוא ןפלָאהַאבמוא ,ךַאװש םיא ןגעק ךיז טליפ רע ..."וינעבָאב , ןהנח

 ױזַא םיא וצ זיא ענעדיי עמורפ ַא ,הנח ױזַא יװ ,טשינ טייטשרַאפ רע .טסיירד

 םייח ,רע ןוא ,טשינ טנוװַאד ,סרוקיּפַא ןַא זיא רע זַא ,טסייוו יז תעשב ,ךעלטניירפ

 ..,די רעמורפ ַא זיא ,ךורב

 ,ךיז קידנענָאמרעד ןוא ,קנַאדעג ןיא םיא ייב טביילב ,י"הּפילק ַאזַא זיא סָאד

 ןוא רעכעלקילג ךיז רע טליפ ,טלעװ רענעי ףיוא קַאװטיל םעד ףיוא טרַאוװ'ס סָאװ
 ,הואג ןוא טסנרע טימ ןיירַא רודיס ןיא ןגיוא יד ןײרַא טגייל ןוא ,םיא רַאפ רעגילק

 | ,"ףיקת ַא ךיא ןיב ָאד טָא :טגָאז רענייא יו

 ךײלג ,לטעצ םעד ןגעװ טדערעג טשינ 'ןסייבנָא, םייב ייז ןבָאה סעּפע

 ןענעז יז ןוא ,םעד ןגעוו ןדער וצ טשינ טסעומשעגּפָא טָאהעג ךיז ןטלָאװ ייז יו

 ,סָאג רעד ףיוא סױרַא

 יו ךָאנ רעכיג ,ךעלנייועג יו ךרוד גָאט רעד זיא רעגייז םעד ףניפ זיב

 רעד ןיא ןייטשנייא טנָאקעג טשינ ןיוש ךורב םייח טָאה רעגיײזַא ףניפ ,ךעלנייוועג

 זיא ןוא ,ןטעּפרַאקש עיינ ןָאטנָא ליוו רע זַא ,דיירסיוא ןַא טכַאמעג ךיז טָאה רע ,סַאג

 םיא לָאז רעצימע זַא ,סעּפע טרַאװעג ,בוטש ןיא ךיז טקוקעגמוא ,ןעגנַאגעגמײהַא

 רעד ןוא ,טנפעעג ךיז טָאה ריט יד .ץיגסױרַא טלָאװעג ןיוש טָאה ןוא ,ןגָאז

 :ןעמוקעגניירַא זיא קַאוװטיל

 ןֹוא .דעליירפ | טגערפעג רע טָאה -- ?ךורב םייח 'ר ,ָאד ריא טוט סָאװ ---

 ,טסיירד

 .טגערפעגרעביא ךורב םייח טָאה -- ?ָאד ריא טוט טָאװ ---
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 ...ריא טיײטשרַאפ ,ןעמוקעג ךיז ןיב ךיא ,ױזַא ---

 ...סעקטעּפרַאקש עיינ -- טמירקעג ךיז ךורב םייח טָאה -- ע --

 ,טדערעג טשינ לייװרעד ןעמ טָאה לטעצ ןופ ןוא

 רעטנענ ןרָאװעג זיא סע געט קיצנאווצ יװ רעמ טרעיודעג טָאה ןעיצ סָאד
 םניא הנומא יד ןרָאװעג רענעלק ןכורב םייח ייב ויא גָאט ןדעי טימ ןֹוא .חסּפ וצ
 .קַאװטיל םוצ האנש יד ןרָאװעג זיא רעסערג ןוא ,סניוועג

 רָאנ ,קנַאדעג ןיא ןטלעש םיא רע טגעלפ 'י!לארשי עשופ אזַא ,רכוצ ַאזַא;

 ןוא טכַארטרַאפ ןייז וצ ןעזעגסיוא ךיוא טָאה קַאוטיל רעד .טשינ רע טָאה טדערעג

 ןיױש ןפערט וצ ידכ ,ןעמוקמיײהַא רעטעּפש טלָאװעג טָאה ייז ןופ רעדעי .קירעיורט

 ןוא ט"זמ ַא טימ ,החמש ַא טימ ןפױלנגעקַא םיא רע טעװ רשפא ,ןרעדנַא םעד

 .ןגיושרַאפ לטעצ ןגעוו ןעמ טָאה ,קידנעייז םייה רעד ןיא

 סעּפע רע זיא טרעקיוהעגנייא ןוא ,םינּפ ןפיוא רעסַאלב ןרָאװעג זיא ןוּוב םייח

 טלָאװעג טָאה רע .ןעמוק טשינ ןָאק רע זַא ,ןבירשעגמייהַא טָאה רע .ןעגנַאגעג

 ,טרַאנעגטױא םיא טָאה רע זַא ,קַאװטיל ןפיוא ןהאל היח רַאפ ץרַאה ןייז ןטיגסיוא

 םוצ האנש יד ןוא .םעד ןגעװ ןביירש וצ ןעמוקעגנָא רעוש םיא זיא סעּפע רָאנ

 ! .טגָאנעג טָאה ןוא ץרױַאה ןיא ןבילבעג םיא זיא קַאװטיל

 רע ,רעירפ ןעמוקעגמייהַא ךורב םייח זיא ןעיצ ןופ גָאט ןטצעל םעד ןיא

 ךיז טָאה ןוא ,לטעב ןפיוא ןגיוצעגסיוא קַאװטיל םעד ןגיל ןטָארטעג ןיוש טָאה

 :ןעלדיז ןעמונעג ןוא ןֿפרָאװעגנָא םיא ףיוא

 טָאה ןעניועג !?טסוװעג דלַאב טשינ ןעד בָאה ףךיא !ריזח קַאװטיל ---

 רע טָאה ענעשעק רענהפרט ןייז רַאפ לבור סקעז !ןדערגייא טלָאװעג רימ רע

 ףיױוא טשינ בָאה ךךיא !ךייא ךיא גָאז ּפֶא טיג, !ןרָאנוצסױא טכיורבעג רימ

 "!?!טרעה ריא !םייהַא האצוה רעד

 ךייא טצעז ?ןעירש גוט שָאװ ?ךורב םייח 'ר ,ריא טיירש שָאװַא --

 ,ליטש טרעפטנעעג רע טָאה ...ןסעומש רימ ןלעװ ,רעסעב

 זיא ןכורב םייח ייב רָאנ -- !ךייא ךיא גָאז ,לבור סקעז יד ּפָא טיג --- |

 ןקערשוצרעביא ידכ ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,ןָאט רעגנערטש רעד סױרַא טשינ

 ורע יו ,טָאה קַאװטיל רעד זַא ,טליפעג רע טָאה ךעלרעניא .קַאװטיל םעד

 ןיא רע סָאװ ,טימרעד רָאנ טקידלושַאּב טָאה רע ןוא ,לבור סקעז טליּפשרַאפ

 דמערפ ןרטּפ וצ טכוז ןוא ,טשינ רעדניק ןוא בייוו ןייק טָאה ,לגיופ רעיירפ ַא

 ,סנגייא ןייז טימ ןעמַאזוצ טלעג

 םעד ,םיא סָאד טדַאש סָאװ -- ןגירשעג רע טָאה -- !לגיופ רעיירפ ַא --
 ןפרָאװעגסױרַא רע טָאה !?חסּפ םייה רעד ןיא ןייז טשינ לע ךיא זַא ,סרוקיּפַא
 ורע טָאה הכמ ַא !?רע טָאה רעדניק ןוא בייו ?םיא טָאד טדַאש סָאװ !טלעג
 ...א ,תחדק א

 -ןײרַא רָאנ ןטימ ןיא טָאה רע ,טקַאהעגרעביא טשינ םיא טָאה קַאװטיל רעד
 עדנע םַא זיא ךורב םייח ."ךורב םייח 'ר ,טשינ ךייא טרעזייב , : עזַארפ ַא ןפרָאװעג
 גָאטײב ;טשינ טכַאנײיב רֶע זיא ןפָאלשעג רָאנ ,טגיילעג ךיז טָאה ןוא ןרָאװעג ליטש

 ;ץרַאה םייב טגָאנעג טָאה שינעקנעב סָאד .ןטָאש ַא יװ טײרדעגמורַא ךיז רע טָאה
 טשינ םישדח עכעלטע טָאה רע סָאװ ,רעדניק יד וצ ,בייוו םוצ טלָאװעג ךיז טָאה םיא
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 םעד לָאמ דס ַא רע טָאה ,סָאג רעד ףיוא ןסָאריּפַאּפ יד טימ קידנעייטש ןוא ,ןעזעג

 ,ןגיוא עטכייפ יד טשיוועג ןוא טזָאלעגּפָארַא ּפָאק

 רעמערָא ןַא סעּפע ןיא ךורב םייח טָאה ןסעגעג .חסּפ ןעמוקעג זיא טָא ןוא

 ,"ףשטייז עמערָא, ,טײל עגנוי ךס ַא ןסעגעג ןבָאה םיא טימ וו ,עיצַארָאטסער

 ,קירעיורט ןוא קיטעמוא ןעוועג זיא םיא .ןעלטיה יד ןָא לייט ,דרעב עטלָאגעג טימ לייט

 רעד זיא סעּפע .ןענייו טשינ הדגה רעד ןטימ ןיא לָאז רע זַא ,טַאהעג ארומ טָאה רע

 רַאפ טָאה רע .העש ַא ןצנַאג ןיא טרעיודעג ,קידעכָאװ ןעגנַאגעגכרוד רדס רעצנַאג

 טּפעלשעג ךיז רע טָאה גָאטייװ ןעמוטש ַא טימ ןוא ,ןסע טנָאקעג טשינ שפנ תמגע

 ןוא ,ץרַאה רעטיב ןייז ןזָאלסױא ןצעמע וצ טכיורב רע זַא ,טליפעג טָאה רע .םִייהַא

 ייב חמ ןיא .ןעלדיזסיוא םיא ןוא קַאװטיל ןפיוא ןלַאפוצנָא טיירגעגוצ ךיז טָאה רע

 רָאנ טָאה רע סָאװ ,ןעיירעלדיז ,רעטרעוװ-טליש ךס ַא טיירג ןעוועג ןיוש ןענייז םיִא

 ,טקנעדעג
 רעד :טרעדנווװרַאפ ןייטש ןבילבעג רע ןיא ,רעמיצ ןיא קידנעמוקנײרַא רָאנ

 םינּפ סָאד ,טכיפ ןעוועג ןענעז ענייז ןגיוא יד ,טעב ןפיוא ןגעלעג זיא קַאוװטיל

 שיק ןיא םינּפ סָאד טקעטשעגניירַא ןוא טמעשרַאפ ךיז טָאה רע .טנייוװרַאפ

 ,ךייוו טגערפעג ךורב םייח טָאה --- ? ךייא טימ זיא סָאװ ---

 ןקױרַאב ךיז טלָאװעג ןוא טרעפטנעעג קַאװטיל רעד טָאה --- טשינרָאג ,טע --

 טע ..רעדניק ןוא בייו וצ ,םיהַא ,ריא טייטשרַאפ ,ךיז טקנעב שע ...ױזַא ---

 ...טשינרָאג

 ,טרעדנווװרַאפ ךורב םייח ךיז טָאה -- ?רעדניק ןוא בייוו ַא טָאה ריא ---

 טָאה רע ,עגַארפ רעד טימ טקידיײלַאב ןענופעג ,קיטנעק ,ךיז טָאה קַאװטיל רעד

 :זייב טרעפטנעעג טָאה ןוא ןעלדיזסיוא ןצעמע .,ןרעוייב וצ ךיז טכיורבעג ךיוא

 ?ריאמ עשטיא ,ריא טניימ ןעד שאו ---

 .רעביא ךורב םייח םיא טָאה ..טשינ ךייא טרעזייב ,טשינ ףייא טרעזייב --

 ,טלקַאשעג ןצנַאגניא ךיז טָאה ןוא ןטעבעג

 -רַאפ יד ןיא טכרָאהעננייא םוטש ךיז ןבָאה ןוא ליטש ןרָאװעג ןענייז ייז

 ןטלַאהעג ןעמ טָאה בוטש רערעדנַא רעד ןיא .ןבוטש-רעלעק עלַא ןופ םינוגנ ענעדיש

 ,עדיב זַא ,ןסָאגעצ ױזַא ךיז טָאה רעטסוש רעד ןכלעוו ייב ,"ךתמח ךופש,, ייב

 .לוק ןפיוא ךיױה טנייועצ טשינ ריש ךיז ןבָאה ,קַאװטיל רעד ןוא ךורב םייח

 טָאה רעטצנעפ ןכרוד .ןעגנַאגעגסיוא זיא ןוא ןעקנַאצ וצ ןביוהעגנָא טָאה לטכיל סָאד

 ךיז טָאה םיא ,לטעב ןפיוא ןגעלעג זיא קַאװטיל רעד .טכיל עיולב ַא ןגָאלשעגניײרַא
 טונימ רעד ןיא טָאה רע .ןילַא ןבילבעג זיא רע זַא ,ןענייוו ,ןצפיזּפָא טלָאװעג

 רעד ןגעוו ,קאוטיל םעד ןגעװ טכַארטעג טָאה ןוא עגַאל ןייז ןסעגרַאפ יוװ רָאג

 ַא ןיא ץעגרע טציא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ךעלקַאװטיל עניילק יד טימ עקשטַאװטיל

 יז ףיוא ןעגנַאגעגנָא תונמחר טסיורג ַא זיא םיא ןוא ,עטיל ןיא טנגעג רענעפרָאװרַאפ

 ,לוק ַא טימ ןכורב םייח וצ ןפורעגנָא קַאװטיל רעד ךיז טָאה קידנעמוקקירוצ

 .טנלע עקידרעירפ יד ןענעקרעד וצ ןעוועג טינ ןיוש זיא סע ןכלעוו ןיא

 !זיא ןסיורד ןיא דנָאמ רענייש ַא רַאפ טָאװ ---

 טיײטשרַאפ רע זַא ,רעשיטַאנַאפ ַא זיא ךורב םייח זַא ,ךיז קידנענַאמרעד רָאנ

 רע טָאה ,טנלע ןייז ןיא םיא קידנליפטימ ןוא ,יידנָאמ,; טרָאװ סָאד טשינ יאדווא

 : ןבעגעגוצ
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 ,..טעמורַא ןוא םורַא ךיז טיירד הנבל יד --

 ,רעגעלעג ןייז ןופ טמורבעגוצ ךורב םייח טָאה ..+ יאדווא ,ָאי --

 -- רעמיצ ןרעביא ךיז קידנעיירד ,קַאװטיל רעד טדערעג טָאה ,ױזַא טָא --

 םורפ טשינ יז ,םורפ ָאי ייז ...ךייא ךיא גָאז ,רעטיב זיא ,ָאטשינ זיא טלעג יד זַא
 עדייז ןיימ ?ןעוועג םורפ טשינ ןיב ךיא ,טניימ ריא .ךייא ךיא גָאז סנייא ץלַא ---
 , . ךייא ךיא גָאז ,סנייא ץלַא !רעגנוה רַאפ ןברָאטשעג ךיוא ,בר ַא ןעוועג זיא

 .רעביא םיא טָאה ,תוסרוקיּפַא ייב טלַאה רע זַא ,קידנרעהרעד ךורב םייח רָאנ
 | | :טגָאזעג ןוא טקַאהעג

 ,טנַאװ רעד וצ טיירדעגסיוא ךיז טָאה ןוא ...ןגרָאמ ,ןגרָאמ ...ונ ,ונ --
ׂ 

 (1909 עשרַאוו ,4 דנַאב -- ןטפירש :ךוב םענופ)
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 יאיר ריר ירא ריר ריר ר

 א | .ןַאמלעדונ .מ

 רעביירש-ןציוו י}קילָאמַא,

 ןצ....2

 יעסַאר ערעדנוזַאב

 .ףרעּב ןענישרעד עשרַאװ ןיא ןענייז המחלמ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא
 -ָאמוה ריא טַאהעג טָאה גנוטייצ עדעי ןוא ,שידיי ןיא ןעגנוטייצ עכעלגעט ןייניטּכַא

 דעגד רעלציוו סָאד טָאה עירָאטירעט-רָאמוה ןופ עפש ַאזַא ייב .גנולײטּפָא עשיטסיר

 ןעמעוו -- רעװ ,טסווװעג טשינ עקַאט טָאה'מ ןוא ."ןָאטוצפיוא,, סָאװ טַאהעג לדניז

 טרעמעג ךיז ןבָאה רעלציוו לָאצ רעסיורג רעד קנַאד ַא יצ :ןעקנַאדרַאפ וצ טָאה סע

 ןעגנוליײטּפָא עשיטסירָאמוה יד קנַאד ַא -- רעדָא ,ןעגנוליײטּפָא עשיטסירָאמוה יד

 | ...רעלציוו יד טרעמעג ךיז ןבָאה

 -ַאנָאיסעּפָארּפ :סעירָאגעטַאק ייווצ ןיא טלייטעגנייא ךיז ןבָאה רעביירשיןציוו יד

 .טקורדעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןענייז ןטסילַאנַאיסעפָארּפ ,ןרָאטַאמַא ןוא ןטסיל

 -יײשַאב רעייז ןקעד טפרַאדעג ןּבָאה ןציוו יד ;:הרוש רעד ןופ טלָאצַאב ןעמוקַאב ןוא

 ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןענייז ,רעדיוו ,רעלציװ-ןרָאטַאמַא ."טעשזדוב ,, םענעד

 ןוא ייטקורדעג ןייז , ,'גנוטייצ ןיא ןייטש,, טלָאװעג ;דובכ ...רַאֿפ טגרָאזעג לכ םדוק

 | ..טַאלב ןיא ןעמָאנ םעד סייוו-ףיוא-ץרַאוװש ןעז

 ,דובּכ ןטימ טקיטעזעגרעביא ןרָאװעג רָאטַאמַא רעדעי זיא רעבָא טייצ רעד טימ

 ,ךשפנ הממ .ןביירש ןופ ןענידרַאפ ןופ םעט םעד ןכוזרַאפ טלָאװעג ךיוא טָאה ןוא

 ףרַאד ןעמ זַא ,ןמיס ַא ךָאד זיא ,ךימ טקורד ןעמ ביוא --- ,טכַארטעג ךיז רע טָאה --

 רע טָאה /ייונפוטש ױזַא ןוא ..ןלָאצ ןעמ לָאז -- ,ךימ ףרַאד ןעמ ביוא ןוא ,ךימ

 ,לַאנָאיסעּפָארּפ ַא ןרָאװעג זיא ןוא עזַאפ-ןרָאטַאמַא יד טכַאמעגכרוד

 טרַאװעג .ךעלעציוו עניילק טימ ערעירַאק ןייז ןביוהעגנָא טָאה רעלציוו רעדעי

 "יירפ םוצ .ןזיײװַאב ךיז טעװ "קרעוו, ןייז ןעוו ,קיטיירפ ןדעי ףיוא דלודעגמוא טימ

 ַא ןעוועג זיא סָאד -- ןליופ ןיא עסערפ רעשידי רעד ןיא רעבייוש-ןצי וו

 .סםרעטַאעט טסנוק -ןיילק רַאפ ןטסקעט ןופ רעביירש ,טסירָאמוה ,ןַאמלעדונ השמ

 טימ ןרעוו סעקסערָאמוה ענייז ןעגנולמַאז עשיטסירָאמוה ץוט בלַאה ַא ןופ רבחמ

 רעשיפַארגָאיבָאטױא ןַא ןיא .טלעװ רעשידיי רעד רָאג רעביא ןגָארטעגריפ גלָאפרעד

 רָאי ןיא ןהױבעג -- רעוועשרַאװ ןב רעווװעשרַאוו ַא ןיב ךיא :רע טביירש ץיטַאנ

 ןייק ןפָאלטנַא 1939 ןיא .עשרַאוו ןיא טצעזַאב ,ןָא ןריובעג ןופ ,ףכית ךיז ןוא 5

 טריזיליבָאמ ,רעגַאל ַא ןיא טקישרַאפ ,דנַאלסור רעביא טרעדנַאוועג ,קָאטסילַאיב

 רעטעפש ,עשרַאו ןיא ץרוק רעדיוװ 1945 ןיא -- (1944) ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ

 -גָאט -ןפ עגַאלײב עשיטסירָאמוה יד ןָא טריפ .קרָאי וינ -- 1947 טניז ןוא ,זירַאּפ

 : | | ,לַאנרושז-ןגרָאמ
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 טשינ בוא ,לאירעטַאמ ןבעג טזומעג קיטסניד ןיוש רעלציוו רעד טָאה רעמונ-קיט
 טכַאמעגכרוד טָאה רעביירש-ןציוו ןייא טשינ ."ןיירַא טשינ,, לָאז סע זַא ,טָארדעג טָאה
 ...רָאי ַא יו ןגיוצעג ךיז טָאה גָאט רעדעי .קיטיירפ זיב קיטסניד ןופ טכענ עזָאלּפָאלש

 טכַאמעגכרוד בָאה ןיילא ךיא .גנורַאפרעד רענעגייא ןופ ץלַא סָאד לייצרעד ךיא

 -טגנוטייצ יד ףיוא טירש עטשרע יד טלעטשעג בָאה'כ ןעוו ,ןטייצ ערעווש עבלעז יד
 ,ןטלַאּפש

 "ןציװ יד ?סעידעגַארט , ליפיוו ,גָאט ןקיטנייה ןזיב דוס ַא ןבילברַאפ זיא סע |

 ַא טכַארטעגסיוא ."טייקיטעט רעקיציװ,, רעייז ןיא טכַאמעגכרוד ןבָאה סרעביירש
 -ןִא םיא טָאה רָאטקַאדער רעד .עיצקַאדער ןיא ןגָארטעגקעװַא ,םיא ןבירשעגנָא ,ץיוו
 יד ,ןעמָאנ רעד ...ןוא ,גנוטייצ ןיא ןזיװַאב ךיז ,"ןיירַא, זיא ץיוו רעד ,ןעמונעג
 .ןדיל יד ןליפ וצ דנַאטשמיא רעצימע זיא יצ .ןלַאפעגסױרַא זיא טפירשרעטנֹוא

 : םיא ייב ןיוש זיא הױז טיײטשרַאפ ,תבש רעד ?קיטיירפ ןקיזָאד םעניא רבחמ םענופ
 יי | יי = ..:ירעטרעטשרַאפ ַא ןעוועג טלָאמעד

 -רַאפ = !עפָארטסַאטַאק ַאזַא ייב טריגַאער .רעביירש-ןציוו רעד טָאה ױזַא יו =

 רעלציוו רעטנַאמרעד רעד סָאװ ,עיציזָאּפ רעד ןָא טדנעװעג ךיז טָאה סע .ןדיש
 "עג קידנסיוו טשינ ךיז טָאה רע רעדָא .גנולײטּפָא-רָאמוה רעד ןיא ןעמונרַאפ .טָאה

 -מַא יד רעדָא :רעטייו ןבירשעג ןוא "ליפ, ןרעטיב םעד ןעגנולשעגּפָארַא ,טכַאמ
 .-רַא יד ןפרַאװ, וצ טעשַארטסעג טָאה רע ןוא ןעוו טזָאלעג טשינ םיא טָאה עיציב
 ןעק ױזַא יו ,?ןקיײרטשרַאפ , גנירג ױזַא רָאנ ךיז טדער סע .ןקיירטשרַאפ וצ ,"טעב
 -סָאװ ?גנוטייצ ןיא ןטערטרַאּפ ןייז טשינ ןוא "קיטיירפ,, ַא ןזָאלכרוד רעבָא ןעמ

 ןיא "ךיז טיירדעג, ןוא הרוחס עשירפ ןבירשעגנָא --- ?ןָאטעג רע טָאה ,ָאזלַא ,עשז

 ןגיוא יד ןיא ךיז ןפרָאװעג ,רָאטקַאדער ןײז ןופ לשיט ןבענ -- בור'ס ,עיצקַאדער
 זַא ,ןסייהעג טָאה סָאד -- "ןעּפעשטרַאּפ ,, .ןעּפעשטרַאפ םיא לָאז רע זַא ,טרַאװעג ןוא
 םיא ןקיליװַאב לָאז רע ,לשיט-ביירש ןופ ּפָאק םעד ןבייהפיוא לָאז רָאטקַאדער רעד

 סעּפע טָאה ריא ?ָאד ריא טייטש סָאװ ,ונ, :רעלציוו םעד ןגערפ לָאז ןוא ןקוקוצנָא
 | "?טגנערבעג

 ,אלימ ;עיצקַאפסיטַאס לקיטשי ַא ןעוועג רעביירש-ןציוו ןרַאפ זיא ענַארפ ַאזַא
 ..ןבעג ךיא לעװ ,טרעדָאפ ןעמ זַא

 ןביוהעגנָא ןבָאה ייז .ןסקַאװעג קידנעטש זיא רעביירש-ןציוו יד ייב טיטעּפַא רעד
 ןעוועג זיא ןעמ זַא ןוא ,ןציו ערעסערג טימ טריבָארּפ רעטעּפש ,ןציוו עניילק טימ
 ןקורדּפָא ..ךיוא ןעמַארג רָאּפ ַא טימ וליפא טריקיזיר ןיוש ןעמ טָאה ,"טקורדעג;,

 רעביירש-ןציוו ַא רַאפ ןעוועג זיא סָאד -- .טייז רעשיטסירָאמוה רעד ןיא לדיל ַא
 טרָאד סעּפע , ןופ ןעמַאר יד ןופ סױרַא ןיוש לדיל ַא טייג ,סנטשרע .גנוכיירגרעד ַא
 ,סנטייווצ ...עיזעָאּפ טימ ,ךעלטנגייא ,ןיוש טקעמש סָאד .לדיל ַא --- טרָאפ ."ןציוו

 זיא'ס ןוא תורוש עצרוק טָאה סע רעבושח זיא סע ןוא ןָא רעסעב ךיז טעז לדיל ַא

 ןוא ןביוא ןופ ןעמָאנ םעד ןביירש ןעמ ןעק דיל ַא ייב -- ,סנטירד ןוא ...רעגנעל
 . ייףעטנוא טשינ טרָאפ זיא ןביוא .שרעדנַא סעּפע רָאג זיא סָאד

 -יטסירָאמוה רעד ןיא ןעמַארג ןבעג וצ ןביוהעגנָא רעביירש-ןציוו ַא טָאה ןוא -
 -עג ןיוש ךיז טָאה רע .עזַאפ רעיינ ַא ןיא ןטערטעגניײרַא ןַאד רע זיא ,גנולײטּפָא רעש

 ןעיירד ןביוהעגנָא וליפא ןיוש ךיז ןוא החּפשמ-רעביירש רעד ןופ בורק סלַא טליפ

 ,12 עקצַאמָאלט ףיוא ,ןײארַאפ-ןטַארעטיל םייב
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 יב ףיקת לקיטש סלַא טליפעג עקַאט טלָאמעד ןיוש ךיז טָאה רע ביוא ,רעבָא
 ןיא ץלַא רעבָא ךָאֹנ רע זיא -- ,"סַאג ןיא,, ןשטנעמ ןשיװצ ןוא החּפשמ רעד ןיא ךיז

 ןיא טדנעוועג םיא וצ ךיז ןעמ טָאה לָאמ ןייא טשינ .רעדמערפ ַא ןעוועג עיצקַאדער
 רעבָא ?ןטעברַא טזָאל .סיפ יד רעטנוא טשינ ךיז טרעטנַאלּפ ,עינַאּפ,, :עיצקַאדער

 וע, ףָאטעג גערפ ַא םיא טָאה עיצקאדער ןיא רעצימע ןעוו ,ןעוועג זיא רעגרע ךָאנ

 ןצנַאגניא םיא ןעמ טָאה ָאד ":תבש ןקיטנייה ףיוא לצ'יוװ טוג ַא סעּפע טָאה ריא

 ..?לציוװ, סעּפע סָאװ ..?קידעכָאװ יױזַא ןריטקַארט וצ סעּפע סָאװ .טגיײלעגקעוװַא

 יד רַאפ ןעזרעד טָאה רע ןרָאװעג קירעיורט טלָאמעד זיא רעלציוו ןכעליירפ םעד

 ..רעטעברַאטימ םעניילק ַא -- רעבָא ,טפירשרעטנוא ןסיורג ַא ןגיוא

 ןיא ןײרַא ,רעמיצ-עיצקַאדער ןופ טרַאשעגסױרַא ךיז רע טָאה קידוועמעש

 "מָאק םעד טרעטעלבעג ,ןּפיל יד קידנסייברַאּפ ,רעמיצ-עיצַארטסינימדַא ןקידתונכשב

 : .יטרָאד טכוז רֶע סָאװ ,טסווועג טשינ ןוא טעלַפ

 * א א

 -עשרַאװ ?רעקילָאמַא, רעד ןופ רעביירשדןציוו ייר ַא ךיז רָאפ טציא עז ךיא

 "וצ-םסרופמ לזמ ןייק טַאהעג טשינ ייז ןבָאה ןבעל םייב .עסערּפ רעשידיי רעוו

 ןדנוװשרַאפ ןיוש ןענייז ייז ןעוו ,טציא ;ןענָאמרעד ייז טציא שטָאכ רימָאל .ןרעוו

 ןלױּפ ןיא עסערפ רעשידיי רעכייר רעקילָאמַא רעד טימ ןעמַאזוצ
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 רעד ןיא ןעגנולײטּפָא-רָאמוה יד ןופ רעביירש-ןציוו יד ןופ "רעטייק,, רעד

 יד ןופ םידיסח יד .המלש 'ר ףעוועג זיא ןליוּפ ןיא עסערפ רעשידיי רעקילָאמַא

 עטשרע יד .טנַאקַאב טוג ןעוועג טפירשרעטנוא עקיזָאד יד זיא ןעגנולײטּפָא-רָאמוה

 רעװעשרַאװ ןופ "לגיּפש ןעמורק, ןיא "ןבעלסיוא, טגעלפעג ךיז רע טָאה ןטייצ

 -ָאמוה ערעדנַא ןּפַאכרַאפ וצ ןביוהעגנָא ךיא רע טָאה רעבָא רעטעּפש ,"טנעמָאמ,

 .ברַאֿפדלָאג המלש עװעג זיא ןעמָאנ רעתמא סהמלש 'ּר .סעירָאטירעט עשיטסיר

 .רענעסקַאװרעד ַא ןרָאװעג .רוחב רעגנוי סלַא ךָאנ ןציוו ןביירש ןביוהעגנָא טָאה רע

 ,ןציו ןבירשעג ןוא ,גנולדנַאהכוב ַא --- יטפעשעג ןגייא ןַא טנפעעג ךיז ,שטנעמ

 -עג ךיא .ןציו ןבירשעג -- ןוא דניק ַא ןריובעג םיא טָאה בייוו'ס ,טַאהעג -הנותח

 ךָאנ טָאה המלש 'ר -- ןוא ,לגניי ןסקַאװרעד ַא ןעוועג ןיוש זיא דניק'ס יװ קנעד

 / ..טדיישעג טשינ ןפוא םושב 'יךַאּפ,, ןטימ ךיז טָאה רע .ןציוװ ןבירשעג ץלַא

 ַא טרָאד סעּפע טשינ זיא םינָאדװעסּפ ןיימ :טריצלָאטש דימת טָאה המלש 'ר
 -ַאב רעסיוועג ַא טימ םינָאדװעסּפ ַא זיא סע .ןיירַא טלעװ רעד ןיא םתס םינָאדוװעספ
 ןיא .רעדעפ רעד וצ טײקכַאװש ַא טַאהעג ךיא בָאה טייהרעניילק ןיוש .גנוקיטכער
 ,עקַאט רַאפרעד !המלש בייר ,בייר :ףגָאז טגעלפעג קידנעטש רימ ןעמ טָאה בוטש
 ַא רימ ךיא בָאה --- ,ןביירש וצ ןביוהעגנָא בָאה'כ ןוא ןסקַאוװעגרעטנוא ןיב ךיא זַא

 .."ה מ ל ש 'ר,, ןבעגעג ןעמָאנ

 ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא טריפעגנייא טָאה'מ ןעוו ,ןטייצ עטשרע יד ןיא
 ןרַאפ סעימערּפ טלייטעג קיטיירפ ןדעי ןעמ טָאה ,ןעגנולײטּפָא עשיטסירָאמוה ןליױּפ

 ,רעלעקנוט רעד ,?טנעמָאמ,, ןיא רָאטקַאדער-רָאמוה רעד יו קנעדעג ךיא .ץיוו ןטסעג
 ךוב ןטימ "לגיּפש ןעמורק,, ןופ רעטעברַאטימ עטסעב ענייז ןרימערּפ טגעלפעג טָאה
 ךָאו ייב ךָאו ןעוו ,טייצ א ןעוועג זיא'ס .ושָאטַאּפָא ,י ןופ "רעדלעוו עשיליוּפ יד,
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 "ַאב ךָאװ עקיטנייה , :גנודלעמ ַא "לגיּפש ןעמורק, ןיא ןענעייל טנעקעג ןעמ טָאה
 ןשיװצ ."רעדלעוו עשיליױּפ יד; עימערּפ יד ץיוו ןטסעב ןייז רַאפ המלש 'ר טמוק
 עשיליוּפ עלַא יאמלה ,האנק ענעטלַאהַאב ַא ןעוועג זיא רעביירש-ןציוו עקירעביא יד

 -גייא ןוא ;ץלָאטש ןעוועג רעבָא זיא המלש 'ר .ן'המלש 'ר וצ ןיײרַא ןלַאפ רעדלעוו

 ,"טנעמָאמ ,, ןופ עיצקַאדער ןיא ןפָארטעג ןהמלש 'ר בָאה'כ ןעוו ,ךיא קנעדעג ,לָאמ
 18 ןיוש בָאה'כ , :רעיוא ןפיוא טמיורעגנייא רימ ןוא ןעגנאגעגוצ רימ וצ רע זיא
 ..!רעדלעוו עשיליוּפ

 גנולדנַאהכוב ענעגייא ןַא טנפעעג המלש 'ר ךיז טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
 טעז ריא, :ףגָאז טגעלפעג רע טָאה עשימייה ןשיווצ .עשרַאװ ןיא סַאג-עקישזד ףיוא

 ליפ יױזַא ןעמוקַאב בָאה'ּכ ףעמוקעג ץיוו ַא ןופ רימ זיא ץלַא סָאד ?טפעשעג סָאד

 רימ בָאה'כ ,ןגײל וצ ייז וװ טָאהעג טשינ ןיוש בָאה'כ זַא ,עימערּפ סלַא רעכיב

 ".!טפעשעג"רעכיב א ןענעפע טזומעג רעבירעד

 ;ּפָארַא רעטוּפ רעד טימ ןייג וצ ןּביוהעגנָא רחסמ ןייז ןיא ךָאנרעד טָאה ן'המלש יד
 ןיא רעבָא טָאה רע .תורצ םתס ןוא ןרעייטש ,ןטסעטָארּפ ,ןעלסקעוו ,הסנרּפ-תוגאד
 "וצניירַא , לוע ; םעד טַאהעג רדסכ ןוא ןריולרַאפ טשינ ךיז טייצ רעטסשיטירק רעד
 | ..יבגוטייצ ןיא ץיוו ַא קיטיירפ ןדעי ףיוא ?ןפרַאוו
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 -ָאקיט .מ ןעמונרַאפ רעטעּפש טָאה רעביירש-ןציוו יד ןשיווצ ןָא-ןביוא עמַאס םעד

 ןרעדנע ךעלרעסיוא סָאװ ,ןשטנעמ עירָאגעטַאק רעד וצ טרעהעג טָאה רע .יקסנישט

 טַאהעג רע טָאה ,טנעקעג םיא בָאה ךיא סָאװ ,ןרָאי עלַא .טשינ לָאמנייק ךיז ייז

 עסייוו ליומ ַא ,םינּפ טיור קידכעלייק ַא ,רָאה ּפָאק ןטכידעג ַא .ןעזסיוא ןבלעז םעד

 ,ךיז ןופ ןדירפוצ ןוא ךעליירפ ןעוועג קידנעטש דימת ןכַאל סָאװ ,ןגיוא ןוא ןייצ

 טָאה -- ,טלדיזעג ןצימע טָאה ר ע רעדָא ,טלדיזעג םיא טָאה רעצימע ןעוו וליפא
 -נטסרעמ .טדערעג טשינ לָאמנייק רע טָאה ץיוו ַא ןָא .טלכיימשעג קידנעטש םינּפ'ס
 טקורדעג ןייז ףרַאד סָאװ ,לאירעטַאמ ןייז טימ ןדער םייב טצונַאב ךיז רע טָאה לייט

 .מ םורָאװ .ןעגנוטייצ עלַא ןיא --- רָאנ ,גנוטייצ ןייא ןיא טשינ עקַאט ןוא ,קיטיירפ

 -עג ךיז, םוטעמוא .רעביירש-ןציוו רעטסוויטקודָארּפ רעד ןעוועג זיא יקסנישטָאקיט

 ףעמענ סורתי טַאהעג טָאה רע .שרעדנַא ןבירשעגרעטנוא ךיז םוטעמוא ןוא "טקורד

 וַא ןעועג רע זיא עיצקַאדער רעדעי ןיא .?לקיצָאטָאמ,, ,"קיט ,, ,קַאט-קיט ,עקטָאמ

 -עלָאט ןעוועג .רעדנוזַאב רעטעברַאטימ ןדעי ןופ ןטײקכַאװש יד טנעקעג רענעגייא

 ךיז רע טָאה לסיבַא ןוא ,ומצע סוחי בילוצ לסיבַא ,עיצקַאדער רעדעי ןיא טריר

 "ורב רעד :רעדורב ןופ סוחי ןכילוצ ?ןזיירק עשירַארעטיל,, יד ןיא "טסעפ,, טליפעג

 "עג טָאה ,(ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא) יקסנישטָאקיט לארשי ,רענייז רעד

 זיא יקסנישטָאקיט .מ .רעלאמ-טסנוק ַא ןעוועג ,החּפשמ-רעלטסניק רעד וצ טרעה

 וליפא רע זיא ןרָאי עגנַאל יד ןיא ןוא ,טעברַא ןייז ןיא סיוארָאפ לענש ןעגנַאגעג

 -עפ ןביירש ןעמונעג ןוא ןענגולײטּפָא רָאמוה יד ןיא תומא 'ד עגנע יד ןופ סױרַא

 טָאה רע .םירענה לכ םע -- טשינ ,ץַאלּפ ןקידנעטשבלעז רעמ ַא ףיוא ןענָאטעיל

 ןַא טייצ וצ טייצ .ןופ קידנבעגסױרַא ,"ךיז רַאפ תבש., ןכַאמ טוװרּפעג ךיוא ןיוש

 | ,לטעלב-ןציוו ןגייא

 טפַארק-ןציוו עיינ ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה המחלמ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 רעביירש-ןציו רעיײנ רעד ױזַא יװ .ןעגנולײטּפָא ששיטסירָאמוה רעװעשרַאװ יד ןיא
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 ןעמ טָאה עיצקַאדער רעדעי ןיא .טסווועג טשינ רענייק טָאה ,סַאּפ ןטיול ןסייהעג טָאה
 שרעדנַא ךיז רע טָאה גנוטייצ רעדעי ןיא לייוו ,ןעמָאנ רעדנַא ןַא טימ ןפורעג םיא
 רעד ןופ ךיילג ערעירַאק רעשיטסירָאמוה רעד וצ רע זיא ןעמוקעג .ןבירשעגרעטנוא
 ןציװ יד ..ןגעוו עקיציוװ ףיוא טזָאלעג ךיז ןוא "ןרָאװעג עילַאק,, זיא רע .הבישי
 עיצקַאדער רעדעי ןיא .םיקוסּפ ןוא ךעלטרעוו-הרות ףיוא טיובעג ןעוועג ןענייז ענייז
 טָאה ןופרעד .תורוש טנזיוט ..ךרעב ןּפעלש וצ טגנערבעג ךָאװ-ייב-ךָאװו רע טָאה
 סָאד .תורוש קיצנָאװצ זיב ןעצ ןופ ,רעפעגמוא ןבילקעגסיוא רָאטקַאדער-רָאמוה רעד
 "ונעגרעביא קינייװ טימרעד רעבָא ךיז טָאה רע .טלסּפעג םיא ןעמ טָאה עקירעביא
 בוא הרוחס עטלסּפעג עבלעז יד טגנערבעג רעדיו רע טָאה ךָאװ עטסכענ יד .ןעמ
 סיוא סעּפע וטסלַאפ יו ?שטייט'ס :טגערפעג ןוא ?טנַאה רעד ייב טּפַאכעג ,, םיא טָאה'מ
 ,טרעפטנעעג רע טָאה -- ?עבלעז סָאד לָאמַאכָאנ ןבעג וצ

 רעשיטסירָאמוה ַא ןופ רָאטקַאדער ַא זַא ,טביולגעג טשינ ךיא בָאה תישאר --
 ענעי םיא טָאה סע סנױזַא סָאװ ,ןעקנעדעג ןוא ןורכז ןטוג ַאזַא ןבָאה לָאז גנולײטּפָא

 ךָאנ זיא ,טגיוטעג טשינ ךָאװ ענעי טָאה סע ביוא ,תינשהו ..ןלעפעג טשינ ךָאװ

 רעד טָאה ךָאוו ענעי ;ןגיוט טשינ ךיוא ךָאװ עקיטנייה טעװ סע זַא ,ןמיס ןייק טשינ

 :ערעסעב ַא -- ךָאװ עקיטנייה ןוא ,גנומיטש עטכעלש ַא ןבָאה טנָאקעג רָאטקַאדער
 ...!שטנעמ ַא רָאנ ךָאד זיא'מ

 רעד ןופ .טכערעג ןעוועג עקַאט רע זיא לסיבַא זַא ,ןייז הדומ זומ ןעמ --- ןוא
 ױזַא ןוא .תורוש רָאּפ ַא טּפַאכעגנײרַא רעדיוו ךיז ןבָאה ,הרוחס רערַאבגיױט-טשינ

 "ייצ עשידיי רעװעשרַאו עלַא ןיא לאירעטַאמ ןייז ןעזעג קיטיירפ ןדעי ןעמ טָאה
 טַאהעג ןבָאה ךעלטרעווכיילג ןוא ןציוו טנייז .גנוטכיר ןופ דישרעטנוא ןָא ,ןעגנוט
 ,"..לרעדנעס טגָאז ױזַא -- רעדָא ,"...טגָאז רעדנעס 'ר,, יװ ,"ךעלּפעק,, עכלעזַא
 ףיױוא ןעמ טָאה סעיצקַאדער יד ןיא " ..טגָאז ןבעל לָאז עלעקנַאי, -- רָאג רעדָא

 ןבָאה לייט .רוחב םענעפלָאהַאבמוא ,ןוויַאנ ַא ףיוא יו טקוקעג רעדנעס-עלעקנַאי

 ןבָאה ערעדנַא ןוא (רעטילימ ןיא רענלעז רעקידלזממילש) "!ַאמרעפָא, ןפורעג םיא

 רעדנעס-עלעקנַאי ןוא ,"!טייג "רעגָאז, רעד ,ַאש., :רעטרעוו יד טימ ןעגנַאפמע םיא
 ..."!אבה-ךורב., םענופ ןלָאװקעג טָאה

 רעדעי ןיא ןבעג סָאװ וצ .קינּכעט ןייז טּכַאפניײארַאפ רעדנעס טָאה טייצ רעד טימ
 !טעברַא ליפוצ זיא'ס ?ןציו ערעדנַא עיצקַאדער

 יד סעיצקַאדער על ַא ןיא ןגָארטוצרעדנַאנופ ןסָאלשַאב רעבירעד רע טָאה

 | .ןציוו עב לע ז

 יד ןבָאה ,תומכח עבלעז יד ןזיוװַאב ךיז ןכָאה ןעגנוטייצ עלַא ןיא ןעוו ,קיטיירפ
 ןוא ןרָאװעג לעּפתנ טשינ רעבָא זיא רע .תונעט םיא וצ טָאהעג ןרָאטקַאדער-רָאמוה

 :הנעט ַא טימ קירוצ טרעפטנעעג טָאה

 ,קילגמוא ןַא רַאפ זיא סָאװ ףעגנַאגַאב ןיב ךיא סָאװ ,אטח םעד רָאנ ס'טעז --
 עבלעז יד ןעגנוטייצ עלַא ןיא טיג "יַאטיא , זַא ןוא ?עבלעז סָאד םוטעמוא זיא סע זַא

 ןגעוטסעדנופ ןוא ךיא יװ ןעגנוטייצ רעמ טנידַאּב "סערּפ דעטיינוי,, זַא ןוא ?תועידי

 רימ בָאה ךיא ןוא ,ןרוטנעגא ער עייז ךיז ןבָאה ייז ...עבלעז סָאד םוטעמוא --
 ...?טשינ ךיא רָאט ,ונ !רוטנעגַא-ןציוו ַא רימ בָאה ךיא ,רוטנעגַא ןײמ

 ,1947 ,סערייא סָאנעוגב .ןרערט ךרוד רעטכעלעג :ךוב םענופ
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 5, עט יב ירמי יט ירמי רס ,יירעס יט ירא עיר איר -

 ןַאמיינ השמ לאקזזי

 סע קוועלַאנ
 ן/ 2

 ,קידנרָאג-יירד ,קעּפ ןגָארט רעגערט-טסָא פ

 ;קידנרָאצ ןעיירד ,ןעייטש ,ןעייג ןשטנעמ

 "ףףיִצְל ךיא ןוא לדנַאה ,ףיוקרַאפ ,ףיוק ךיא;
 ,ויימרעדעלפ ןופ יו ,רעטַאלפעג ךעלמייחמוא
 -- .רעיוט ייב ףיונוצ ךיז ןסערּפ

 == ,ןרעיול
 == ,ןרַאש ךיז טנעוו יד ייב

 ,ןרַאב עקימורַא ןענעז ,סערפעג-ףיוז טימ ,טּפָארּפעגנָא

 ןרַאד ןוא טנעה יד סיוא ןקערטש ןעלּפירק-רעגנוה ןוא

 -- ,ןעלטעב ןוא

 ןעלטייק ןוא ָאד ןליונק ק ךיז גנַאלש ַא יו
 -- ,טלקנוטעצ ,סעצעּפוי עצרַאװש ןיא ,ןשטנעמ יד

 לקניפעג טצעז ןגיוא יד ןופ ןוא

 ,טלקנירּפש ןוא טצירּפש ןוא

 --- ,ןפרַאש-ןדרעוװש יו

 ןפרַאװ ךיז טנעה יד ןוא

 !עװעטַאר ,עז :ךיז ןטעב סָאװ ,עקידנעקנערט ייב יו

 ,ןעװעטַאשט ַאזַא ,עצרַאװש ןעלבָאנש טימ ,ןעָארק ייב יװ ןוא

 ,ןעּפַאילכ ןעלפמַארט ,ןעלּפמַאר ַאזַא -- ,רעכעלמייהמוא ַאזַא ,ורמוא ַאזַא

 -- .,ןעּפאס קידמעטָא-רעווש ַאזַא

 ,ןדָאלעג-ּפמעד ןוא -ערַאּפ ,טײקנקלָאװעג ַאזַא

 רעבייוו יד יו רענעמ ןעשטיווק סע

 -- ,טעּפמיא ןיא

 ןראפ שיטסַאטנַאפ וצ ,סעמַארד עשיטסאטנאפ ןופ רבחזו ,טעָאּפ -- ןאמיינ .מ .י
 -טסנוק -- ?לגױפ .א, םינָאדועספ ןרעטנוא -- טסינָאטעלעפ ,רעטאעט ןשידיי
 טנגוי ןוא טייהדניק ,1893 ראי ןיא ןילכישז ןיא ןריובעג .טסילַאנרושז ,רעשרָאפ
 ןיא ןבראטשעג ,?ארשי ץרא ןיא 1939 טניז ,עשנראוו ןיא 1919 טניז ,שזדאל ןיא
 -עלעפ עטפאהרעטסומ-רעטסיימ ןוא ןעייסע-טסנוק עקילַאצמוא ענייז .1956 ראי
 ןעמוקעג טשינ ןטנעלאט ענייז ללכב ןוא רעכיב ןיא טלמאזעגפיוא טשינ -- ןענאט
 השמ רעטנוא -- עפורג -ןטעָאּפ רעשזדָאל רעד וצ טנעָאנ ןענאטשעג .ןוקית ןלופ םוצ
 טסייג םעד ןיא ןוא רעדיל ןבירשעג ליטס םעד טָא ןיא ןוא -- העּפשה סנָאזרעדָארב
 .ךיל-סעקוועלאנ עקידלרוג-שידיי ,עשיגארט-ףיט סָאד ךיוא זיא



 99 ןַאמ ײנ .מ

 טרעּפמילק ןוא טּפַאלק ָאד

 -- ,ןדליוו ןיא יירש ןיא

 ,ןדליש יד ָאד ןעמעטָא ורמוא טימ

 ,עמורק ןוא עגעפרָאװרַאפ ,עטיור תויתוא טימ

 -- ,המוהמ ןוא הלהב ןוא הללק ַא זיא ָאד

 ,ךיז ןֹיֿפשעצ רעטצנעפיש יד ןיא -- ,ךעלטשרווו ,ןטעסרָאג ,סמעריש

 -- ,ןעמרוטשעצ

 :ןַאמרופ םייב שטייב יד טקַאנק'ס ןוא

 "!רעפיוקרַאֿפ ,רעפיוק ,יעה;;

 רעהפיוא ןָא ,לגיופ-ביור ַא יו

 -- ,טעשָאלּפעצ עדַאטס יד טלָאװ

 - טעשָאקעג קיבייא טלָאװ תומה-ךאלמ רעד יו

 ןיא ,רעטגָאלּפ ןיא ,ליונקעג ןיא ,ןטסגנַאז לבריוו ןיא ,לסעק-םונהיג ןיא
 == ,רעדנאוו-לגָאוװ

 דלַאב ייז טביירט ןוא ןשטנעמ יד ףיונוצ טסערּפ קערש יד ןוא ורמוא רעד =

1928 

 -- ,רעדנַאנופ

 --- ,םיוש ןסייוו ןיא -- ,רעיולעג-בירט ןיא -- ,טײקטעלַאװכעצ-םערוטש

 | ,םוחת רעביא קלָאפ ַא ַא ןופ לַּפַאצ-עיסלווונָאק
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 װַאלַאקַאס םוחנ א

 : 66," 6, נט יי נס יט, נס, ,,,יינט ,עידרנט יט ,יירנט ,ידנס ,,יינס יב

 רעוועקטיבז לאומש 'ר

 ;ןץי..-2

 עטלַא ערעזדנוא ךָאד וטסקנעדעג ,רעװעשרַאװ ַא טרפב ,דיי רעשיליוּפ ַא וטסי

 ,רעמינּפ עטסנרע :הקדצ-ילעב ערעזדנוא ,םידמול ערעזדנוא ,םיסנרּפ ,םיריבג ,7

 ,סעקדָאּפסס ענלעביוס ,סעטָאּפַאק ענערָאמעצאר ,דרעב עגנַאל ,ןגיוא עגולק

 ,עדייז ןיימ -- ּפעק יד רעביא םיתילט עגנַאל יד ףיוא תורטע ענרעבליז ערעווש
 : !עדייז ןייד

 "קיצנע יד ןיא קוק ַא ביג ?ןעוועג זיא סָאד רעוװ וטסייוו !רעוועקטיבז לאומש 'ר

 ןופ רענרעל ייז ןלָאז ףשטייד הרבח רעד וצ רעביא זָאל סָאד !ןיינ !סעידעּפָאל
 -טיבז ַא זיא סָאװ ןוא ,זיא הקדצ-לעב ַא סָאװ ןוא ,זיא ריבג ַא סָאװ סעידעּפָאלקיצנע

 !ןייטשרַאפ ייז ןלעװ ךס ַא ןוא !ייז רַאפ קסע ןַא ,-- וועקטיבז זיא ןעוו ןוא ,וועק
 ,לערק לסוי 'ר רעדָא ,םולשה וילע ,ץהיעשי 'ר טסקנעדעג !ךָאד טסייוו וד רעבָא
 הרוצ יד ןיימ ךיא ?קצָאלּפ ןיא אביקע 'ר רעטעפ ןיימ טנעקעג וטסָאה רשפא רעדָא
 ןוא הכולמ רעד ייב בושח ,טפעשעג עסיורג ,טייקשיתבה'-לעב ןיא תולדג ןופ

 יז םורַא ןצנַאט טזומעג ערעדנַא !טרעקרַאפ ,קידתיפי-המ טשינ רעבָא ,םיצירּפ ייב
 ,םינואג-םינתוחמ ןוא ,סמעדייא ענעבילקעג ןוא ןיז עסיורג טימ ,סרעטָאפ-םַאטש ---
 עטיירב יד ףיוא ןגָארטעג לחק ןוא ,תודוס-ידוסב ןוא ,רועיש ַא ןָא תוקדצ-ילעב ןוא
 ךיוא טנעקעג ןטסָאה -- טנעקעג ייז טסָאה וד ביוא ?טנעקעג ייז וטסָאה .סעציילּפ
 !ענַארּפ ןיא ,לסייוו טייז רענעי ףיוא ןלאומש 'ר

 ןוא םורא רעדלעפ עטייו טימ ,ץניוװָארּפ ןופ חיר ַא !עשרַאװ ברע !עגַארּפ

 ,טיובעגפיוא קירוצ ןוא ,תופירש ןוא תומחלמ ךרוד ןרָאװעג בורח לָאמ ךס ַא ,םורַא

 -- גיהנמ רעשיטסינויצ רעסיױרג ,טסיעסע ,טסילַאנרושז -- ווָאלָאקָאס חםזחנ

 ןיא 1879 טניז ןליױפ-םערגנָאק ,דַארגעשיוו ןיא 1859 רָאי ןיא ןרָאוװעג ןריױבעג זיא

 רעטעּפשוש ןוא "הריפצה , סיקסמינָאלס גילעז םייח ןיא טעברַאעגטימ ָאד .עשרַאװ

 ןטסָאּפ םעד םיא טפַאשרַאפ ,ץרפ .ל .י טימ טעדניײירפַאב טנעָאנ ןזעוועג .טריגאדער יז

 רעד ייב ןפלָאהעגטימ ,לצרעה רָאדָאעט ר"ד טימ טעברַאעגטימ .הליהק רעד ןיא

 ,דנַאלשעטייד ןיא טניװועג .עשרַאו ןופ קעווַא 1906 רָאי ןיא .עיצַארַאלקעד-רופלַאב

 ;(עידיי ,שיערבעה ןיא ןבירשעג .1936 רָאי ןיא ןברָאטשעג ָאד -- דנַאלגנע רעטעּפש

 "עלעב ןוא עכעלטפַאשנסיװ -- רעכיב ערערעמ ןופ רבחמ .שילגנע ,שיליױפ ,שטייד

 "נעזרעפ רעוװעשרַאװ ןעמענרַאפ "םישיא , עירעס רעטמירַאב ןייז ןיא .עשיטסירט

 רעװעשרַאוו ןופ טסַאיוטנע ןוא רענעק רעכעלטנירג .טרָא עטסערג סָאד ןטייקכעל

 .םוטנדיי
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 -רעפ ַא רַאפ סיורג וצ ,קרַאמ-ןסקָא ןַא ןוא דלעפ-טכַאלש ַא ,סעּפָאקָא ןופ םינמיס
 ,עשרַאװ ןייק רעיוט ַא ,ףוג ןטרעדנוזעגּפָא םענעגייא ןַא רַאפ ןיילק וצ ןוא טָאטש

 יד וװ טּרָאד ,טשטעװקענגנעמַאזצ ךיז ,הליהק ערעטלע ןַא ןדיי זדנוא רַאפ רעבָא

 טימ --- ןבָארגרַאֿפ ךיז טָאה םלוע-תיב רעטלַא רעד ןוא ןטלַאהַאב ךיז טָאה לוש עטלַא

 יַארּפ ,, טַאהעג טָאה ןעמ ווו ןוא ,ךעלבלעוועג עקישטניילק"עניילק ןוא ןעמָארק עסיורג

 ,אפוג עשרַאװ ןיא "ָאװַארפ , ןייק טַאהעג טשינ ךָאנ טָאה ןעמ ןעוו ,ןעניוװ וצ ?ָאװ
 ןיא ,לשמל יװ ,ןסַאג עסיוועג ןיא רָאנ ןוא ,םידירי ףיוא ןוא ,סעיגעליווירּפ טימ ץוח

 ןקת, :יוװ רעגייטש ַא ,טעטש עסיורג ייב טעטשרעפ ךס ַא ךָאנ ןיא ,ןלעק ייב ץטיוד
 ,רָאדירָאק ןיא ןדיי לסיב סָאד טרַאװעג -- "ןילקרטל סנכתש ידכ ,רודזורפב ךמצע
 ..ֿפעלק טּפַאכעג טרָאד לייוורעד ןוא

 וצ געלפ ךיא יוװ ,קסוטלוּפ ,קסלעשַאנ ,קצָארס ןייק עשרַאװ ןופ ןטסרָאפ ןוא

 טימ טעוועקורבעג עגַארּפ רעביא ,קירב רעטלַא רעד רעביא הלגעילעב ַא טימ ןרָאפ
 ןייטש ןביילב לדייב סָאד טעװ ןוא ,םירעדעג יד קידנעלסיירט ןוא ,רענייטש עטלַא
 -עג טימ ,עמשטערק רעטיירב ַא טימ ,סרעלכיײּפש טימ דזַאיַאז ןסיורג ַא ייב לייוו ַא

 ןעניוו סע עכלעוו ןיא ,סעּפולַאכ עשיטָאטש-בלַאה ,עשיפרָאד-בלַאה עטלַא עטרעיומ

 רעטלַא ןיימ וו ןוא ,עשרַאװ ןיא טּפַאכעג ןיוש ,ןשולעּפַאק ןיא םירעיוּפ עבלַאה

 ןעֹוָאק ןוא יירעדימש רעד רַאפ ןסיורד ןציז טגעלפ לאווָאק רעד עקבייל דניירפ

 ןוא ,עטָאלב רעקידנעטש רעד ףיוא טצירּפשעג ןבָאה ןקנופ יד ןוא ,"ןבייל,, סהנח
 רָאה ענעסקַאלּפ יד טימ סעיסירַאמ ןוא סקענַאי עניילק יד ןענַאטשעג ןענייז םורַא

 !ענזיוװעלומש ןיא וטסיב

 -ַאב סָאד סָאװ ,ןסיוו ךָאד וטסעוװ ,רעװעשרַאװ לקיטש ַא שטָאכ טסיב וד ביוא
 וועקטיבז ןופ ןעמוקעג ,רעוועקטיבז לאומש 'ר וצ טרעהעג טָאה ענזיוועלומש.טייט

 -האובת ַא ןרָאװעג ךָאנרעד ,הרוחס-טינש טימ ,קינלעצ טימ טלדנַאהעג ,עגַארּפ ןייק
 ןוא ןילַא ךיז טרעכיײרַאב ,גיצנַאד ןייק לסייו רעד ףיוא ןפיש ןדָאלעג ,רעלדנעה

 ץלָאה טריטרָאּפסנַארט ;סעקַאטרַאט טלעטשעגפיוא ;רעדלעװ טפיוקעג ;םינכש יד
 -נעמ עסַאמ ַא טקיטפעשַאב ,סעקטנָאיַאמ טפיוקעג ,רעזייה טיובעג ,סעװטַארט ףיוא

 רע .עגַארּפ ןיא (..רעירפ לסיב ַא ךָאנ ןעוועג זיא'ס) לישנא ריאמ ןימ ַא --- ןשט
 סָאד !לעססַאק-ןעססעה ןופ ףַארגדנַאל ןטניינ םעד םלעהליוו,, ןייז טַאהעג ךיוא טָאה

 -ירּפ,; ַא ןבעגעג םיא טָאה סָאװ ,ןסײרּפ ןופ גינעק ,םלעהליוו ךירדירפ ןעוועג זיא

 ערעדנַא ךָאנ ןוא ןעיזעלש ןיא ,ןסײרּפ-םורד ןיא ,עשרַאװ ןיא ןעניווו וצ עיגעליוו
 .לדניב ַא טקעלעגּפָא ךיוא טָאה ןסיײרּפ וװ ,ןטפעשעג בילוצ םתסה ןמ .,"תומוקמ

 -- ?ריקנַאב ףָאה, ,"עדוי-ףָאה, ןפורעג סוחיי ןימ ַאזַא ןעמ טָאה דנַאלסיױא ןיא
 ,לאומש 'ר .עיגעליוירּפ ַא טושּפ ןסייהעג סָאד טָאה ,רוד םענעי ןיא טרפב ,ןלױּפ ןיא
 -רַאפ קרַאטש ,לטראג ַא טימ עצעּפוי רענעדייז ַא ןיא ,תואּפ ןוא דרָאב טימ דיי ַא
 לכ ַא ,הסנרּפ ןבעגעג ןדיי ליפ ,עגַארּפ ןיא ןכַאז-הליהק טימ ןוא ןטפעשעג טימ ןעמונ
 ןיא טלקיװעגנײרַא לסיב ַא ,טרעדנעעג טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,הכולמ רעד ייב ךלו
 ןבָאה ןדיי סָאװ ,טימרעד טנגונַאב ךיז טָאה ,סעמַארד עשירָאטסיה ענעי ןופ ץענ רעד

 ךיא בָאה -- "תוחמש ענייז ףיוא סרעווראס ןעוועג ןענייז םיאבג,, .טַאהעג ביל םיא
 .עגַארּפ ןיא למהרבא 'ר ,דימלת ַא סנדייז ןיימ ןופ טרעהעג דניק סלַא

 רימ יוו ,רעוועקטיבז לאומש 'ר ַא ןופ טסווועג ױזַא רימ ןטלָאװ ןגעווטסעדנופ
 ,טסייה סָאד .סעיגעליווירּפ טַאהעג ןבָאה סָאװ ,םיריבג רעטנזיוט ערעדנַא ןופ ןסייוו
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 סעּפע םינּפ לכ לע ןסייוו רימ ביוא .טסווװעג טשינ ןעמָאנ םעד וליפא ןטלָאװ רימ

 ךעלטיא סָאװ ,עדנעגעל רעטנַאקַאב רעד חּוכמ סָאד זיא ,לאומש 'ר ןקיזָאד םעד ןופ
 טָאה לאומש 'ר סָאװ ,דלָאג ךעלסעפ ייווצ יד ןגעוו ,סייוו עשרַאװ ןיא דניק שידיי

 -נייא טָאה ווָארָאװוס תעשב ,1794 רָאי ןיא ,עגַארּפ ןיא ףיוה ןייז ןיא טלעטשעגסױרַא
 יד ןוא ,ןנימ-רב ַא רַאפ לבור ַא ,דיי ןקידעבעל ַא רַאפ טַאקוד ַא :טָאטש יד ןעמונעג

 ,ךעלסעפ עקידייל ייווצ ןבילבעג דלַאב -- הרוחס ןעגנערב ןעמונעג ןבָאה ךעלקעזָאק
 - | ?עדנעגעל ַא
 -צעל םעד -- דלָאג ךעלסעפ טשינ ?הווצמ-תמ זיא סָאװ ?םייובש-ןוידּפ זיא סָאװ

 וצ ,הריזג ןופ רעדורב ַא ןעװעטַאר וצ טסערּפעגסיױא ןדיי ךיז ןבָאה טולב ןּפָארט ןט
 טּפַאכרַאפ טָאה עינָאפ !ךַאז עכעלנייוועג ַא !לארשי רבקל ןנימ-רב ןשידיי ַא ןעגנערב

 -יצר ןופ ןאגארוא ןַא (!תוינערוּפל ןכומ םוקמ ַא םינומדקמ ןעוועג זיא סָאד) !עגַארּפ

 שידיי .טעוועשובעצ ךיז ןבָאה (?טינ ייז טקנעדעג רעוו) סעקייגַאנ עקצַאזָאק יד !תוח
 ןליטשנייא טנעקעג ןעמ טָאה עיטסעב ענעגושמ יד ,רעסַאװ יוװ ןסָאגעג ךיז טָאה טולב
 ןעוועג ליצמ ןוא דלָאג ןייז ןעוועג ריקפמ לאומש 'ר טָאה -- לטימ ןייא טימ רָאנ
 טשינ רימ ןטלָאװ שרעדנַא ?ןדיי --- ןדיי ןעד ןענייז סָאװ ףיוא .ןדיי לסיב שּפיה ַא
 ,ןגָארט זדנוא לָאז דרע יד זַא ,ןעוועג טרעוו

 ,"טנייה ,  ,"עשרָאװ טלַא, סע סוָאלָאקָאט םוחנ ןופ

 | ,1933 ,עוערַאװ ,רעמונ-לבוי
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 רעוועקצוס םהרבא
62 

 ץ.ר פ ,5 ,י

 את

 ,קידרערעטנוא ךשוח םעד ןָא ךיז טפיילש סָאװ לַאװק ַא ךייל

 : ,לוק ןייד ודנוא וצ ףױרַא טגנילק רערעלק ץלַא לָאמ רעדעי י
 ,לָאט ןקידרעמָאי ַא גרַאב ַא ןיא טלדנַאװרַאפ טסָאה

 ,קידרעוו ןוא טיירפרעד קלָאפ סָאד ןָאטעג ףור ַא ןיהַא ןוא

 .,רעטעלק ןקידתורוד ןופ ןעוועג דימ זיא קלָאפ סָאד רָאנ
 !טימ רעד ןיא ןקעטש ןבילבעג סע זיא לָאמ לפיוו
 טדימשעג ַאזַא טכיל ַא טײקנעגנַאגרַאפ ןופ וטסָאה

 .רעטעּפש ןטימ ןגיובנגער ַא יו יז טּפינקרַאפ סָאװ

 םינלטב ענעגושמ ןופ ,סרעכַאמנצנוק ןופ ןוא

 ,ןיימ רעזדנוא ,ןבעל רעזדנוא טקיטלַאטשעגסױא וטסָאה
 ןייטש ןקידרעװילג ןדליוו ןופ סָאװ ,רָאטּפלוקס רעד יו

 ,םינּפ ןקידנביילג ןטמיורטעגסיוא ןַא סיוא רע טענק

 ,רעכעד ףיוא גנאזעג ןייד ןעלריצ לגייפ .וטסיב רעזדנוא
 ,ךיוה רעייז טימ טרָאװ ןייד קידעבעל ןכַאמ רעדניק
 3 ךייה ןייד ןייגרעד רימ ןלעװ :ןגערפ רימ תעשב ןוא

 ! רעכעה ךָאנ טינ ביֹוא : םיטש עקידבוט- םוי ַא ודנוא טרעפטנע
181 

 41 דנַאב ,קרעוו עי טעָאּפ :ךוב טפ) 5

 (65 ביבא לת .םקידלאוו וצ גָאליפע :לקיצ

 עטסערג ערעזדנוא ןופ רענייא ,רעטכיד רָאנ ןוא רעטכיד -- רעוועקצוס םהרבא

 ןיא 1922 טניז ,ריביס ןיא ןרָאירעדניק ,ןאגראמס ןיא 1913 ןריובעג .עטסגניי ןוא
 .דלַאו ןיא רענַאזיטרַאּפ טימ -- רעטעּפש ,ָאטעג ןיא ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי .ענליוו
 :םעזייר .לארשי תנידמ -- 1947 טניז ;זירַאּפ ,עשרַאװ ,עוװקסָאמ -- 1945 ךָאנ
 עשיטעָאּפ עטלמַאזעג םרעוועקצוס .עקירעמַא-םורד ןוא ןופצ .עי לַארטסױא ;עקִי רפַא
 -קיצפופ ןייז וצ -- ןטייז 1200 -- דנעב ייוצ ןיא ביבא לת ןיא ןעניזשלעד -- י קרעװ

 א רעוועקצוס זיא -- עשרַאװ טכוזַאב טפָא שטָאכ 1963 רָאי ןיא לבי ןקירעי
 םעד ןעזעג רע טָאה עיניל-למיה רעשידי רעועשרַאװ רעד ףױא .רענליוו
 רעזדנוא ןיא ןייטשלדייא ןַא יוװ דיל סָאד ןייא ָאד רימ ןסַאפ .ץרפ : םערוט םענעדלָאג
 לַאנרועז םעד ןופ (1947 טניז) רָאטקַאדער רעד זיא רעוועקצוס -- -= :עיגָאלָאטנַא
 רעד ךופ עטכישעג רעד ןיא ."טייק ענעדלָאג יד ,, ןלַאנרושז עטירָארעטיל עשידיי ןופ
 ."ענליוו-גנויא עפורג רעד וצ ְרע טגנַאלַאב רוטַארעטיל רעשידייו
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 שי 7 בפ 7 בפ ,,,יפ 7 בי פ = פ 7 ר 8, בם יו 9 יי רפ ,י ט שיר

 ו שטיווַאלַאגעסמ .ז ָ

 לא יט ירא יג יע יג, יט יד יע, ירא יד

 רעדיל רויפ

 עלעגעװ ַא טּפוטש דײַא

 א
 ,סייוש טימ ּפָא ךיז טסיג ןוא עלעגעוו ַא טּפוטש דיי
 ,סיורג זיא טסַאל יד --- סיוא טוייוו ,רעווש זיא טסַאל יד---סיוא טזייוו
 ..ס"ש ןופ טנָאיעגּפָא יו ,ַאזַא טלַאטשעג ַא טימ דיי ַא

 ,סַאג ןיא טנַאּפשעגניײא ,,,דיי-ןטק-תילט ַא .דיי א

 ,סיורָאּפ םיוק ךיז טריר סע ,יילב יוװ ,רעווש זיא עלעגעוו סָאד
 ,סױרַא טשינ ךיז טעז סָאד ,טגײלעגקעװַא טגיל ןטרָאד סָאװ
 ?סייוו רעוו ...טלעוו רעצנַאג רעד ןופ רשפא תורצ יד
 ,סייווש טימ ּפָא ךיז טסיג ןוא עלעגעוו ַא טּפוטש דיי ַא

 ןעמעוו וצ

 ,ןסע ןוא ןפָאלש רַאפ טלָאצַאב ןיוש
 ..סָאלש ןפיוא טכַאמרַאפ סעזילַאװ יד
 -- ןסעגרַאפ ךיא בָאה עטסקיטכיוו סָאד

 ?סָאװ ךָאנ ןוא רָאפ ךיא ןעמעוו וצ

 ,עשרַאװ ןיא זיא ןַארַאפ רעמיצ ַא
 ,טיירב יד ןוא גנעל יד רעטעמ יירד
 ;טנשריעג טרָאד טנעוו יד ןופ ךיא בָאה
 ..טייק רעד ףיוא טנוה ַא ןופ רעצ םעד

 עשידיי עטסרעלוּפָאּפ ןוא עטסטבילַאב יד ןופ רענייא -- שטיווָאלַאגעס ןַאמסוז

 -ַאיב ןיא ןרָאװעג ןיױבעג -- ןטסירַאומעמ ,ןטסינַאמָאר ,סרעלייצרעד ,ןטעָאּפ

 ןוא עשרַאו ןיא טצעזַאב ךיז 1919 .שזדָאל ןיא 1905 טניז .1884 רָאי ןיא קָאטסיל

 ןייארַאפ ןטַארעטיל רעד ןעוועג זיא םייה ןייז .שפנו בלב רעוועשרַאװ ַא ןרָאװעג

 -עג יז טָאה רע ױװ ,"עדוב עשירבח, עקיזָאד יד טָאה רע ;13 עיקצַאמָאלט ףױא

 םעד ךָאנ ןוא ;טרענעשרַאפ רדסכ ןוא טױבעג ,עמַאזנייא ןוא עזָאלמייה ןופ ,ןפור

 -ָאיצַאנ ןכָאנ *13 עיקצַאמָאלט, ךוב-עזָארּפ ןייז ןיא ןעגנוזַאב רעױרט ןיא ןברוח

 רעסױרג רעד :םיא טפור'מ -- ןבירשעג רעדיל-ןברוח רָאנ קילגמוא ןלַאנ

 ןיא ןענַאמָאר ,ןלעװָאנ ,רעדיל טימ רעכיב עצילָאּפ רעצנַאג ַא ןופ רבחמ ..ןנוקמ

 "עג 1949 ןוא 1948 ןיא .לארשי ץרא ןייק ןעמוקעג -- דנַאלסור רעביא -- 9

 ןעגנַאגעגסױא שממ זיא רע .1949 רַאורבעפ ןיא ןברָאטשעג ַאד ,קרָאי ןינ ןיא טניוװ

 רע עכלעוו ןגעוו ,עשרַאוו ןופ ןדיי ענעטינשרַאפ יד ךָאנ טפַאעקנעב ןוא רעצ ןופ

 .ןבירועעג ,עזָארּפ ןיא ןוא דיל ןיא ,קרעוו ענייז עלַא ןיא ץינשרג ַא ןָא עביל טימ טָאה
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 ןירעפיוקראפ-ןעמולב יד

 ,יולב רימ וצ שיוק ןופ ןעקניוו סָאװ ,ןסיריא יד שטנעב ךיא
 ,יורפ עמערָא יד ,ןעמולב טימ טלדנַאה סָאװ ,יד שטנעב ךיא

 ,גָאר ןפיוא דיירפ ןופ רעטצעל רעד גָאזנָא רעד ָאד זיא יז
 גָאט ןשיטָאטש ןוָאלטסיײרט םעד ןיא טסיירט עקיצנייא יד

 ןיֹול רענעדיײשַאב א ריא רַאפ עבטמ ןיימ ןייז לָאז

 .ןומה רעד דנילב לָאז ןביילב ןוא סַאג יד ןשיור לָאז

 ,טנַאה ןייז ןעמולב יד וצ טקערטש ןוא ןייטש טביילב רענייא ביוא

 ,דנַאש יד רענעלק ןיוש ,רענעלק ןוא ןיוש טלעוװ יד רענעש זיא

 קסנַאדג-עשרַאװ עיניל-טפול יד

 ,ירפ רעד ןיא ךעלגעט-גָאט ,קסנַאדג-עשרַאו עיניל יד

 ,ילפ-ןגרָאמ סנשטנעמ םעד ,שער רעד ףיוא ךימ טקעװ סע

 ,ךַאד ןיימ רעביא טייג סָאװ ,קסנַאדג-עשרַאװ עיניל יד

 ,ךס ַא ךָאנ ןסַאג ןוא סַאג-עיּפילָאװָאנ ףיוא

 ּפָא ךיז טסייר ןכש ןיימ ,קסנַאדג-עשרַאװ עיניל יד
 ,ּפָאק-ןיליפת ןייז טביוה ןוא ךיז-ןעלקָאש ןעמורפ ןופ
 ,ירפ-ץנַאג רימ ףיוא טקוק רע ,ךיוה רעד ןיא טרָאד טקוק רע
 ...ילפ ןָא ןוא הליפת ןָא ...טוג טשינרָאג זיא רימ טימ

 עש ראוו

 עי

 רעד ָאד ןקַאילָאּפ יד רַאפ ןבעל-הכולמ ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג זיא עשרַא |

 זיא טנעדיזערּפ רעד וװ ,סָאלש רעכעלגינעק רעד ,טנעדיזערּפ רעד ,םייס וו

 -נייא ןעגנַאגעג זיא טענַאד ןופ ןוא טריגער ןעמ טָאה טענַאד ןופ .ןסעזעג

 זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא .רעגריב ןָאילימ קיסיירד ןוא ףניפ ףיוא סולפ

 עשידיי עצנַאג יד טעמכ עשרַאװ ןיא ָאד .רעטנעצ רעשידיי ַא ןעוועג עשרַאװ ךיוא

 -קריו ןוא עטסעב יד ,טעברַא עכעלטפַאשלעזעג עסיורג יד עשרַאוװ ןיא .עסערּפ

 ןרָאפנעמַאװצ .םייבר ,םינבר .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עלַא ,םינקסע עטסמַאז

 -ועלַאנ יד ,לדנַאה רעד ,רקיע רעד ןוא ,םוטנדיי ןשיליוּפ ןצנַאג ןופ ןצנערעפנָאק

 ןוא ףניפ יד רַאפ עירעטנַאלַאג טריצודָארּפ טָאה סָאװ ,ןָאיַאר רעקװעלַאנ טימ סעק

 טשינ זיא סָאװ ,דנַאל ןיא עלעטעטש ןייק ןעוועג טשינ .רעגריב ןָאילימ קיסיירד

 ןזיב ןוא הרוחס ךָאנ ןפָאלעג ןעמ זיא עשרַאװ ןייק .עשרַאװ טימ טּפינקרַאפ ןעוועג

 ,טעװערָאהעג טָאה עשרַאװ עשידיי יד ױזַא יו ,ליפ טשינ ךָאנ ןסייוו גָאט ןקיטנייה
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 ױזַא יד .טּפעטשעג ןוא טיינעג ןדיי ןבָאה סרעלעק יד ןיא ןוא סמעדיוב יד ףיוא

 -עג ןבָאה ייז רעדייא ,ןרָאװעג טצרַאװשרַאפ גונעג ןענייז סעקינּפולַאכ ענעפורעג

 ןייא ןעוועג ןתמא רעד ןיא ןענייז סעקװעלַאנ יד .ןדליג עכעלטע םייהַא טכַארב

 ןעגנומענרעטנוא ערענעלק ןוא ערעסערג ךס ַא ןופ ןסָאגעגפיױנוצ ,קירבַאפ עסיורג

 ןיא לָאמנייא .קורדנייא ןקרַאטש א ןכַאמ רעדנעלסיוא יד ףיוא טגעלפ עשרַאװ

 "עג טָאה רע .גנוטייצ רעשידיי רענַאקירעמַא ןַא ןופ רָאטקַאדער ַא ודנוא וצ ןעמוקעג

 םוצ .ןזיועג ןוא טריפעגמורַא םיא ךיא כָאה .טָאטש יד ןזייוו םיא לָאז ךיא ,ןטעב

 ;ןפורעגנָא ךיז רע טָאה ףוס

 ?ששרַאװ ןַאּפ,, :ןפורעגנָא עשרַאוװ טלָאװ ך יא --

 -גידרַאפ ,םענרַאפ ןשיטַארקָאטסירַא ןַא ךיז ןיא טַאהעג סעּפע טָאה טָאטש יד

 -ןטלַאהעגקירוצ ןוא טײקנסָאלשעגנײא ,ץלָאטש ,סוחי רעטינדרַאפ טשינ יצ ,רעט

 עיצַאּפוקֶא עשיסור עקירעי-טרעדנוה יד .עשילױטַאק-שיצירּפ יד ,עשרַאװ ...טייק

 ףיוא ןבילברַאפ זיא לָאמקנעד סעשטיוועיקצימ .ןכָארבעג טשינ ץלָאטש ריא טָאה

 סָאד ,ןסקַאװעג ןיא רוטַארעטיל עשיליוּפ יד .ןָא-ןביוא ןוא ?טָאטשרָאפ רעװָאקַארק,,

 ןוא ןעוועג זיא עשרַאװ .עּפָארײא ןיא עטסעב יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רעטַאעט

 עשרַאװ זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,טסייג ןשידיי ןופ רעטנעצ רעד ןבילברַאפ

 -עג שידיי טימ ,ןלַאטרַאװק ןוא ןסַאג עשידיי טימ ,טָאטש עשידיי ַא ןעוועג ךיוא

 ,טײקכעלטלעװ ןוא טייקמורפ עשידיי טימ ,ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןכעלטפַאשלעז
 -ךעלטסירק ַא ןוא טלעװ עשידיי ַא עייווצ ףיוא טלייטעצ יװ ,ןעוועג זיא עשרַאװ

 ייוצ עכלעזַא ןופ טָאטש ַאֹוא ךָאנ עּפָארייא ןיא טשינ סייוו ךיא .טלעװו עשיליופ

 שטָאכ ,ןָאדנָאל ןעמעלַא רַאפ טָאטש ַא זיא זירַאּפ .ןטסַארטנַאק ענעכָארּפשעגסױא

 -ילגנע ןַא ,ןטָאנקעג גייט ןייא ןופ יװ ,סיוא ךָאד יז טעז ,ןטייהרעדנימ ךס ַא טָאה יז

 -ידנַאקס יד .סיוא ןעמעלַא טכיילג ןוא ןטרָאד ּפָארַא ךיז טוָאל עגָאפ יד .גייט רעש

 סלַאפנלַא ,שימוצ ןייק ָאטשינ .שיוװַאניזנַאקס ךרוד ןוא ךרוד ןענייז טעטש עשיװַאנ -

 עלַארטנעצ עשיסור יד .שירַאישודַאמ זיא טשעּפַאדוב .טשינ סע ןעמ טקרעמַאב

 -גערַא אזנעּפ ,וָאלזָאק ,לָאירַא ,ווָאבמאט ,דָארָאגװַאנ -ינשזינ ,עװקסָאמ יו ,טעטש

 ךיוא ןבָאה ןטרָאד ןופ ןדיי לסיב סָאד .עשיסור טכע ןענייז טעטש עלַא יד ,גרוב

 וצ ךעלנע ךעלנייוועג ןענייז יז ןוא ןעלטיה עגרעטופ עסיורג טימ ןצלעּפ ןָאטעגנָא

 ןָאילימ ַא ןופ .עשראו ןיא ןעוועג סע זיא שרעדנא .גנורעקלעפאב רעקירעביא רעד

 ןדיי טנעצָארּפ קיצרעפ טעמכ ןעוועג ןענייז רעניווװנייא טנזיוט טרעדנוה יירד טימ

 ,דגב ַא .עטָאּפַאק עצרַאװש ַא ןגָארטעג לײט רעטסערג רעד טָאה ןדיי יד ןופ ןוא

 -טרעדנוזעגּפָא עפרַאש ַא -- דגב ַא .ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג קרַאטש ךיז טָאה סָאװ

 .תונשקע ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג זיא סָאװ ,דגּב ַא .טלעוו רעדנַא ןֵא ןופ דגב ַא .טייק |

 וצ גונעג זיא סע .ןבעל רעדנַא ןַא רָאג טבעלעג ךאד ןבָאה סעטָאּפַאק יד ןיא ןדיי יד

 ןיא לָאמנייק ןענייז עקיזָאד יד ןופ רעטנזיוט רעקילדנעצ ליפ ,רעקילדנעצ זַא ,ןגָאז

 טלָאװעג טשינ ןוא טסווועג טשינ ןבָאה ייז .ןעגנאגעג טשינ ָאניק ןוא רעטַאעט ןייק

 -ףַאטש ַא יז ןבָאה טָאהעג ,רענטרעג יד ןיא ךיז ןּפעלש ןייק ןופ ,עפַאק ןייק ןופ ןסיוו

 ,טקעלקעג ײז טָאה סָאד ןוא תוחּפשמ טערעייז וצ טייקנדנובעגוצ עק

 רעד ןוא ןייא ןיא ,ןטייווצ ןיא דנַאל ןייא ןֹופ טרעדנַאװעג רָאנ טשינ ןבָאה ןדיי

 םעד ףיוא ץַאלּפ ןייא ןופ ךיז ןגָארטעג ,טרעדנאוועג ףיוא ייז ןבָאה טָאטש רעבלעז

 ןּבָאה ןדיי וװ ,לַאטרַאװק רעכעלטסירק ןייא ןייק עשרַאװ ןיא ןעוועג טשינ .ןטייווצ
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 טכע ןוא רעטסכייר רעד ,"ןעעלַא עקסמילַאזורעי, יד וליפא .טניווװעג טשינ רעירפ
 ןעוועג לָאמַא זיא ,ןענַאטשעג ןענייז ?סעקוװעלַאנ, יד ווו טרָאד .טקנוּפ רעשיליוּפ
 ןיא .םלוע תיב ןכעלטסירק ַא טימ ,סרעטסיולק טימ ,לַאטרַאװק רעכעלטסירק ַא
 -דנַאל ןיא ,טלַאטשעג עשידיי סָאד ךיוא ןעוועג זיא הכולמ רעשיליוּפ רעד ןופ םַאר

 ןוא לדנַאה האובת ןיא .ןטייקינילק עלַא ןיא ,ןטנעמָאמ עקיטכיוו עלַא ןיא ,טּפַאש

 עשרַאװ יד ...עשרַאוו יד ,רוטקעטיכרַא ,רוטַארעטיל ,טסנוק ןיא ,עיצַאקירבַאפ ןיא

 יא, ,רעדנוזַאב א ןיא ףעמ טָאה טבעלעג ךָאד .תופתוש ַא ןיא ןרָאװעג טיובעג .זיא

 טָאה ױזַא .ןוגינ ןשידיסח ַא טימ ןסָאגעגפיונוצ טשינ לָאמנייק ךיז טָאה ?אנאד

 ןגיפשעגסיוא טָאה רוד רעדעי .רערעזדנוא געוו רעקירעי-טנזיוט רעד טלָאװעג

 גונעג .טייקשידי רעלופ רעד טימ רעטייוו ןעגנַאגעג זיא ןוא עיצַאלימיסַא לסיבַא

 ןעז וצ ןוא עשרַאװ רעד ןופ ןעמָארטש-ןשטנעמ ייווצ .יד ףיוא ןָאט וצ קוק ַא ןעוועג

 טָאה רעטייוצ רעד רעבָא ,רערעסערג ַא זיא םָארטש ןייא .ץַאזנגעק ןקרַאטש םעד

 ןעוועג ןענייז טכעלש ןוא דנילב .טקילײהעג תורוד ןופ זיא סָאװ ,תונשקע טַאהעג

 ךיז ןבעלסיוא .תונשקע רעזדנוא רַאפ ץרא ךרד ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,יד

 -טדנַא ןשיוצ טבעלעג ןיוש גנַאל וצ ןבָאה ןדיי .ןסייהעג תונשקע יד טָאה ,ןדיי יו

 רַאפ ,"סרעסעב , סָאד ןענופעג טשינ לַאפ ןייק 'רַאפ ערעדנַא יד ייב ןבָאה יז ןוא ער

 ,"ךיא, םענעגייא םעד ןרטּפ וצ טניול סע ןכלעוו

 'רעמוז יד ףיוא רענטרעג יד ןיא :טסַארטנַאק םעד ןעזעג ןעמ טָאה םוטעמוא |
 -ַאק ַא ןיא ןעמ טָאה רעדלעוװ-ענסָאס רעקצָאװטָא יד ןיא ,עשרַאװ םורַא ןעגנוניווו
 טָאה ןגער רעד .ןעמיוצ ןייק טכַאמעג טשינ ןבָאה רעמייב יד ןוא ןטריצַאּפש עטָאּפ
 טוט .,טייקסייוו עקיטכיל ןייז ןבעגעג ןעמעלַא טָאה יינש רעד ,ןסָאגעג ןעמעלַא רַאפ

 יד ,ּפעק-ךַאלפ יד ןופ טיײקיצרַאה-גנע יד רָאנ ,ךיילגוצ ןעמעלַא רַאפ זיא ןבעל ןוא

 / ..טניפעג ןוא טכוז ,דניז סנטייווצ םעד ןעניפעג וצ טכוז האנק יד ןוא האנש

 טָאה ןטַאג עכעלטסירק עלַא ףיוא ,טלעוו-יינ ףיוא ,עקסווָאקלַאשרַאמ רעד ףיוא

 -שיצנַארפ ןוא סעקוװעלַאנ יד ףיוא ןוא דגב רענרעדָאמ רעד טשרעהעג

 .עטַאּפַאק עשידיי עצרַאװש יד טעילאפעג טָאה עקישזד-ןוא אשנעג ףיוא ,רענַאק
 עסיורג .דרעב טימ ןדיי -- ַאד ןוא ,סעסנָאװ עקיציּפש טימ ןשטנעמ עטריזַאר ,טרָאד
 "מַארט יד ףיוא ,ןעמָארק עלַא ןיא ,ןרעיוט יד ןיא ,ןסַאג יד ףיוא ,דרעב טימ תונחמ

 ענרעדָאמ טשינ ,עלאכרַאירטַאּפ ןעוועג תמאב ןענייז סָאד .סעקשזָארד ףיוא ,ןעייוו

 רַאפ טייקטניווועגוצ עקיטליגכיילג ןוא גיוא דמערפ ַא רַאפ שיטָאזקע ,ןלַאטרַאװק ;

 רעייז ךיז ןבָאה ענעגייא ןוא עדמערפ .ןטלַאהַאב ןבעל רעייז ןבָאה ןיילַא ייז .ענעגייא !
 ,רעפיט לסיבַא ןעז וצ טימַאּב קינייוו

 וצ ףתוש ןייק טשינ ןיב ךיא זַא ,ןדערנייא טזָאלעג ךיז ךיא בָאה לָאמ ךס ַא
 רָאג ןענייז סעיצַאריּפסַא עניימ זַא ,סָאג רעודנוא ןופ טפאשננע רעקידלמוט רעד
 -כױה עטדערעגנייא ףיוא ןביוהעגּפיוא ךיז טָאה ןעמ ,ערעטייוו ,ערעכעה - ,ערעדנַא

 ןוא סלדנעמ םחנמ יד ןופ ןפיול ,ןפיול טלָאװעג ןוא ןיילַא ךיז טרַאנעגּפָא ,ןטייק

 "ייווצ ןציז וצ ןעוועג גונעג ךָאד זיא'ס רעּבָא ,ןּפָאלעג ןיב ךיא ןוא ...סריאמ עשטיא
 טגעלפ טייקיורמוא ןָא ןוא טפַאשקנעב ַא .ןָאדנָאל ןיא רעדָא זירַאּפ ןיא םישדח .יירד

 בָאה ךיא רעכלעוו ןופ ,טפַאשדנַאל רעד ךָאנ טקנעבעג בָאה ךיא- .ןעמענּפורַא ךימ
 -ַאב זיא םענייא .טײקימורַא ןייז טימ טמעטא שטנעמ רעדעי .הקיני ןיימ ןגיוצעג
 םעד ןוא יטיַאט ףיוא ןטייוצ םעד .,לָאּפַאענ ןיא ןרעוו וצ ןריובעג ןעוועג טרעש
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 המשנ רעד ןיא ןייא ךיז טצנַאלפ טפַאשדנַאל רעדעי רעבָא ,קָאטסילאיב ןיא ןטירד

 טשינ ךיז טדער ָאד ,ןסײרסױרַא טשינ סע ןעמ ןָאק ןעגנאווצ טימ .קידנעטש ףיוא
 ךיז טדער ָאד ,טייקטיירב ןוא טייקטייו טָאה סָאװ ,חטש ןקידייל ַא ןגעוװ זיולב

 .הביבס ןגעוו

 ,"ךרָאקנָאק ַאל עד סאלּפי םעד ןרעדנוװאב ןוא ןייטש גנאל רעייז ןָאק ןעמ

 רענעטכױלַאב רעד וצ וצ ףיז טקוק ןעמ ןעוװ ,ןּפַאלק רעקיטסָאה טמענ ץרַאה סָאד
 זיולב ןענייז סָאד רעבָא ,ןָאדנָאל ןיא ?ילידַאקיּפ,, רעקיטכאנייב רעד ןופ גנוגעוװַאב

 ןוא זירַאּפ עכעליירפ סָאד דמערפ ריד זיא ןצרַאה ןיא .ןטנעמאמ עקידנשַאררעביא

 יד טרָאד ךיוא ךיא בָאה טכוזעג .ןָאדנָאל ןופ ןבעל עטנַאזָאּפמיא סָאד טקירד סע
 -טייו ףיוא רעדָא ,"ילָאװיר, רעד ףיוא ןעמענ ךיא געלפ לעטַאה א ;עניימ הביבס

 רעשימייה רעד וצ רעבָא ,ייז טימ ןייז טלָאװעג ןוא ןדיי טימ ךיא ןיב ןעוועג ,לּפעש
 ייןעמוקעג טשינ טייו סָאד זיא עשרַאװ ַא ןופ הביבס

 ףיוה ןפיוא גנַאלק רעשידיי ַא גָאט םוצ ןקעװפיוא ךימ טגעלפ עשרַאו ןיא

 ,ןפיוק וצ סעּפע ןלעב ַא ןעוועג ןיוש זיא ,ןרָאװעג טנפעעג זיא רעיוט רעד רָאנ יו
 !לדנַאה ,לדנַאה -- ןפיוקרַאפ רעדָא

 ענעדישרַאפ טַאהעג טָאה ,"לדנַאה,, גנַאלק רעקיבליז ייווצ רעד ,טרָאװ סָאד טָא
 "ייוצ רעד ןוא לענש רעייז ןדערסיוא סע טגעלפ רענייא .ןעגנאגרעביא ןוא ןסנַאוינ

 -ןילק טגעלפ טרָאװ סָאד .ןיד רעייז ,שידָאלעמ רעייז ןעיצרעדנאנופ טע טגעלפ רעט

 "נַאלק יד ;ייז ןעמ ןָאק ,רעדייל .ןפור ןוא ןקעוופיוא זומ טרָאװ טָאד .רעבליז יװ ,ןעג

 -רעד טשינ לסיב רָאּפש ַא ,רעצ ןוא טעמוא .ןבעגרעביא טשינ ןביירש ןטימ ןעג
 -סיוא עלַא יד ןופ .ןעגנַאלק-ףיוה עלַא יד ןיא ןטלַאהַאב ןעוועג זיא קיטייוו רעטגָאז
 טנָאקעג רעכיז רָאטיזָאּפמָאק רעסיורג ַא טלָאװ תושקב-טרָאװ ןוא ןעגנַאזעג ,ןפור
 ,טייקכעלגעט-גָאט רעזדנוא ןופ עינָאפמיס יד ןפַאשַאב

 ךיא בָאה םינּפ ןיא .געט רָאּפ עדעי ףיוה רעזדנוא ןכוזַאב טגעלפ ענעדיי ןייא

 יד טול ,ןעזסיוא ריא טלעטשעגרָאפ ךיז בָאה ךיא רָאנ ,ןעזעג טשינ לָאמנייק יז

 רעטרעיומעג רעד ןופ םיוצ םעד ןיא ןפרַאװסױרַא טגעלפ יז טכלעוו ,ןזַארפ עכעלטע

 :רעטצנעפ עלַא וצ ןעגנַאגרעד ןענייז ןזַארפ יד .ןירַא ףיוה ןיא ,טייקיטנַאקריפ

 "וּבָארַא טפרַאװ ...תולח עטלַא ,טיורב עטלַא, --
 ,טרימַאלקעד בלַאה ןוא ןעגנוזעג בלַאה ,ךעלעזַארפ עצרוק יד ןוא ,רעמ טשינ

 שיפיצעּפס ,יורפ רעטכַאמשרַאפ ַא ןופ גנַאזעג יװ ,ןעגנַאלק יד ןעוועג ןענייז טרַאצ

 -ןטלַאהעגקירוצ ןוא טיײיקנדײשַאב ןייז ןיא תולד ,טעבעג ןוא שמוח-שטייט ,שידיי

 ,טכודעגסיוא ךיז טָאה .עידָאלעמ רעקיזָאד רעד ןיא טריריּפסניא טָאה ץלַא --- טייק

 "עג רעדלימ זיא ןבעל עמַאזיורג סָאד זַא ,ןרָאװעג רעלעה ןענייז טנעוװ עיורג יד זַא

 ןעגנַאלק-ףיוה עטשרע יד זַא ,רעכיז ףיוא טעמכ ןכער ךיא ,טסייוו רעוו .ןוא .ןרָאװ

 .גָאט ןצנַאג ַא ףיוא ןבעגעג גנומיטש לָאמנייא יו רעמ רימ ןבָאה ןגרָאמירפ ןופ

 ןַא יו רעדָא האל עמומ עטלַא ןיימ יוװ ,יאדווא ?ענעדיי יד ,ןעזעגסיוא יז טָאה יוװ

 | ..הבורק ערעדנַא

 -מערָא ןוא טיונ ןופ םיחילש ,ןפיוה ערעזדנוא רעביא ןייגכרוד ייז ןגעלפ תונחמ

 -לדנַאה ןופ תוסנרּפ ענעשָארג ןכוז ןעמוק ייז ןגעלפ ךעלסעג עטסטייוו יד ןופ ,טייק

 .רעטצנעפ ענעּפָא ןוא עטכַאמרַאפ יד ןיא ןעיירשניירא ןופ ,טפול ןופ ,לדנַאװ

 .טנרעלעג ךַארּפש רעזדנוא ןבָאה ייז ,ןקורדסיוא עשיפיצעּפס טַאהעג ןבָאה ייז
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 ,טכַארבעג רָאלקלָאפ םענעסעגרַאפ ייז ןבָאה ךעלביטש עגנע ןוא סרעלעק יד ןופ

 ןופ גנוָארד וליפא ןוא םימחר .םוקמוא ןוא תולד ןופ ןעגנַאזעג ,תוליפת ןוא רעדיל

 -יטנַאקריפ יד ןופ ןפורסױרַא ערעייז ןיא ןעגנולקעגּפָא טָאה ץלַא ,ענעגָאלשרעד יד
 ןבָאה ייז ,ענעגייא וצ ןפורעג ןבָאה ייז ,לַאטרַאװק ןשידיי ןופ ןפיוה רעװעשרַאו עק

 .רעצרעה עמערַאװ ןוא עטלַאק וצ טרילעּפַא

 -נָא ןבָאה ייז ,ןרודַאבורט לדנַאװ-לדנַאה ערעדנַא טַאהעג טָאה ןָאזעס רעדעי

 ןוא טבעל לארשי קלָאפ סָאד זַא ,טגָאזעגנָא ןבָאה יז ,טמוק בוט םוי ַא ןעוו ,טגָאזעג

 ןעמ טָאה ור ןייק .תולד רעקיצרַאהביל ,רעסיורג רעד טבעל קלָאפ ןטימ ןעמַאזוצ
 יד ןופ ןעוועג רערעייט רע זיא ןגעווטסעדנופ .טַאהעג טשינ תולד ןשידיי םעד ןופ

 ןוא לגנַארעג ןיא שירעלַאפניײא זיא תולד רעד .םיריבג עשיטסיָאגע ןופ קעז-דלָאג

 ןעוועג םיא ןופ לייט ַא ,טפַאשדנַאל ןיימ וצ טרעהעג עלַא ןבָאה ייז .יירעכוז-הסנרּפ

 ייז ךיא בָאה ,טסולסנבעל ןוא תולד רעייז טימ ,סעטַאמש ןוא סעטַאל ערעייז טימ

 רָאנ ,ןטכַארַאפ טשינ ןוא ןדיימסיוא טשינ ,הביבס ןיימ ןופ ןלייטסיוא טנָאקעג טשינ
 ..שינעכעדעג ןיא םוטעמוא ןעמענטימ

 ףיא בָאה דנאנַאכָאנ ןרָאי עגנַאל זַא ,ןעמוקעגסיוא ױזַא ןיוש זיא ןבעל ןיימ ןיא

 םעד וצ טקוקעגוצ ךיז בָאה ךיא ןוא ןסַאג עגנע ערעזדנוא ןיא טרעטנָאלּפעג ךיז
 -עג ךיא בָאה לָאמ רעטרעדנוה .םלוע ןטריסַאלקעד רעזדנוא ןופ לגנַארעג ןרעווש
 -ילַאּפ ַא טקרעמַאב טָאה ןעמ ,קערש טימ ןפיױלטנַא סעקישָאק טימ ןדיי יװ ,ןעז

 ַא ןיא ץעגרע רימ ייב טגעלפ ץרַאה סָאד ...ןפָאלעג ןעמ זיא ,ןטייוורעד ןופ טנַאיצ

 טרעטנָאלּפעג ךיז ןבָאה סעטָאּפָאק יד טימ ןדיי יד ןעוו ,ןלַאפּפָארַא שינרעטצניפ

 ןוא ןפָאלעג ,ןגיוא טטנפעצג טיירב טימ ,רעליימ ענעפָא טימ ןפָאלעג ,ןיילַא ךיז ןיא

 -טעג ,סעקילַאש :ןגעמרַאפ םעד ןופ לייט ַא ןפיול ןיא ןריױלרַאפ ןוא ,ןפָאלעג ןלַאפעג
 ,ךיש יד וצ ךעלדנעב .סקַאווש טימ ךעלטכַאש ,סעקדַאלָאקָאש ,ךעלעמעק ,סער

 ...סעקיילש

 ,רעצעלּפ עבלעז יד ףיוא רעדיוו ןיוש טייטש ןעמ ,רעטעּפש טונימ ןעצ ןיא ןוא
 ..ןגיוא עקיטעמוא עכלעזַא טָאה ןעמ ןוא סעפע טפיוקרַאפ ןעמ ,םינוק טפור ןעמ
 ןופ ןגיױא .ךיז וצ ןפורעג ןשטנעמ ןכעלדניפמע םעד ןבָאה ןגיוא עקיזָאד יד ,ָא

 ןיק טַאהעג טשינ טָאה ייז ןופ לייט רעסיורג ַא .ןדיי ןָאילימ ןבלַאה ַא טימ יירד
 הּפרח ַא ןעוועג ןדיי ייב ןיא רעירפ תורוד עכעלטע טימ .סיפ יד רעטנוא ןדָאב
 ןופ ןעמוקעג זיא רעיוּפ רעד :ןעוועג טעּפש וצ ןיוש טציא זיא ,קירבַאפ ןיא ןייג וצ

 יד ךיז ןבָאה ךָאד ,רעטעברַא-סקירבַאפ רעד ןרָאװעג טָאטש ףיא זיא רע ןוא ףרָאד
 ןבָאה ךס ַא ןוא טכוזעג ,ןטעכרַא טלָאװעג טציא טָאה ןעמ ,ןבעגעגרעטנוא טשינ ןדיי
 רעד ןופ ןגייוצ ןעװעג ןענייז סע .ןכַאפ ענעדישרַאפ ןיא טעװעדנופעגנייא ךיז
 -ָארּפ טרעדנוה עצנַאג יד ןיא ןעוועג ןטָארטרַאפ ןענייז ןדיי ווו ,עירטסודניא-ןיילק
 רעטצנעפ יד ןיא .טַאירַאטעלַארּפ רעשידיי רעטנַאזָאּפמיא ןַא ןעוועג זיא סָאד .טנעצ
 -ַאק ענעױרטש ןטכָאלפעג טרָאד ,טיינעג שעוו ןעמ טָאה ָאד .ןקוקנײרַא ךיא געלפ

 ןבָאה ןדיי .סענַאדָאמעשט ,ןלויקידיר ,ךעלמעריש ענרעדָאמ ,ןלָאסַארַאּפ ,ןשוילעּפ

 ןופ עיגָאלָאכיסּפ עטלמישרַאפ יד .ןירַא קירבַאפ ןיא ןסירעג דלַאװעג טימ ךיז

 ןוא קיטסיטַאטס טימ טשינ רָאנ .ןרָאװעג ןכָארבעג זיא טעברַא טימ ךיז ןעמעש

 טרעגיינעג קידנעטש טָאה ךימ .ָאד ךיז ךיא םענוַאפ ןעגנוכוזרעטנוא עשימָאנָאקע
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 -ָאלשעג .ןליו טימ ,םענרַאפ טימ טלעװ ַא ,רעצנַאג ַא םי ַא .םָארטש רעצנַאג רעד
 ,ענעגָאלשרעד ןייק טשינ רעבָא ,ןשטנעמ ענעג

 -רָאפ ןוא טלייטעגסיוא ךיז טָאה עשרַאװ רעשילױטַאק רעד ןופ םינּפ סָאד
 יד ןופ .טוָאלעגסױרַא ךיז טָאה םלוע רעסיורג רעד ןעוו ,קיטנוז םעד ןיא טרימ

 :רַאמ רעד ףיוא טהיצַאּפש קישיור ןוא ךעליירפ ןַאד טָאה םלוע רעד ...סרעטסיולק
 -יירפ .רעדעוװלעב ץַאלַאּפ םוצ זיב ןעעלַא יד ןיא ,טאיווש-יווָאנ ףיוא ,אקסווָאקלַאש

 ןענייז ייז רַאפ .טרעטנומעגפיוא זָאלגרָאז ,טייקשירעגנויליוו זיב קידעבעל ,ךעל
 ןבָאה ייז קריצ ןוא רעטַאעט ,ןלַאז-ָאניק ,רעזייה-עפַאק ,ןעקנעש ליפ ןפָא ןעוועג
 ,,גגולײװרַאֿפ גונעג טַאהעג

 םעד ןיא טלײטעגסױא קיור ךיז טָאה עשרַאװ רעשידיי רעד ןופ םינּפ סָאד
 עשידייד טכע סָאד .ןעמָארק עלַא טכַאמרַאפ עשרַאװ עבלַאה ַא טָאה טלָאמַאד ,תבש

 ףיוא ,סעקװעלַאנ/ יד ןופ ןָאיַאר ןסיורג םעד ןיא .החונמ ןעמונעג ךיז טָאה עשרַאװ

 יָאװָאנ יד ףיוא ,עקישוד ןוא עשנעג רעד ףיוא ,וָאנַארומ ףיוא סַאג רענַאקשיצנַארפ

 טשינ ןענייז ָאד -- ןסַאג ערעדנַא רעקילדנעצ ליפ ןוא עשטָאמס ףיוא ,סעקּפיל
 ,ןסָאלשרַאפ ץלַא .ָאניק ןייק ,עטַאק ןייק ןעוועג טשינ ,ןעקנעש ענעפָא ןייק ןעוועג

 "כיוו .ַא ןעוועג סָאד זיא ,דגב ןקידתבש ןייז ןיא דיי ַא ןייגייברַאפ טגעלפ .,,,קידליל
 סע טלָאװ רעוװ .ןזיירּפש קיור ןייז טימ ,ןעזסיוא ןייז טימ טנַאזָאּפמיא ,רוגיפ עקיט
 רעביא ןפָאלעג טעּפמיא ןקידהנושמ ַאזַא טימ ןטכענ זיא רעבלעז רעד זַא ,ןביולג

 ןופ טלעװו עטייוצ יד ,טלעװ ערעדנוזַאב ַא רָאג ןעוועג זיא סָאד ,ןסַאג עבלעז יד

 רילָאק| רעקינייו ,עשרַאװ עבלַאה עטשרע יד יוװ ,שרעדנַא שילרעטסיוא .עשרַאװ

 .ןגייווש ריא ןיא רעפיט .טלַאהניא רעמ רעבָא

 -אק יד ןיא ןדיי יד ,ןסָאגעגפיונוצ טשינ לָאמנייק ךיז ןבָאה ייז --- ןטלעװ ייווצ
 ךיוא ךיז ייז ןטלָאװ ,זירַאּפ ןיא יצ ,ןָאדנַאל ןיא טבעלעג ןטלָאװ ייז ןעוו ,סעטָאּפ

 ןעוװעג ןיוש יז ןענייז עכלעזַא ,ןסַאמ עקיטרָא יד טימ ןסָאגעגפיונוצ טשינ ןטרָאד
 רימ רַאפ ןבעווש ייז .ערעדנַא ןופ עטרעטייוורעד גנערטש ,עטרעדנוזעגּפָא טסעפ
 -עגּפָארַא טשינ יז ןבָאה סָאװרַאפ :עגַארּפ עברַאה יד לָאמַאכָאנ ךיז לעטש ךיא ןוא
 וצ טרעטנענרעד לסיבַא ףיױא טשינ ךיז ייז ןבָאה סָאװרַאפ ?עטָאּפַאק יד ןפרָאװ
 טשינ ןבָאה ייז :רעפטנע ןייא ןַארַאפ זיא ,רימ ךיז טכַאד ,םעד ףיוא ?ערעדנַא יד
 טביולגעג טשינ ,ןזַארּפ עשיטסינאמוה עלַא ןיא טביולגעג טשינ ןבָאה ייז ,טביולגעג

 -צניפ,, יד טָא .ןעגנודניפרעד עיינ עלַא ןיא טביולגעג טשינ ,עיצַאזיליוויצ רעד ןיא
 ,שטנעמ טרַאנ שטנעמ יװ ,ןעז וצ ךיז ןיא טכיל גונעג טַאהעג טָאה ?עסַאמ ערעט
 יז ןבָאה רַאפרעד ןוא ןרַאנּפָא טלָאװעג טשינ ךיז ןבָאה ייז .זיא שטנעמ טכעלש יו
 טייקכעלטעג ןוא טָאג טימ תופתוש ןָא זַא ,טליפעג סנייא ןבָאה ייז ,טרעדנוזעגּפָא ךיז
 .ןכיירגרעד טשינרָאג היח-שטנעמ טעוו

 1946 ,םערייא סָאנעוב 53 עקצַאמָאלט :רעכיב יד ןופ

 1958 ,עשרַאװ -- ןשעטיווָאלַאגעס .ז -- ןוא



511 
 3 0 יי יי יי

 יקציטַאימעס םייח װ

 7 א א עא עא עא א עא עא עא 8

 צש ראוו

 וי

 ,טָאטש ,ריד ףיוא ךָאי רעד טגיל' טעופ

 ,סעציילפ ענרענייטש ענייד וצ טדימשעגוצ | }
 ,טעטש רעטרעדנוה ןופ ןַאּפש ןיא טסייג

 ,סעצייל יד טלַאה ,רעסיימש ַא ,טָאי רעזייב ַא ןוא

 ,ךעלב ענרעניצ ערעווש יו ,למיה רעד

 ,רעכעד ענייד וצ טעוװָאקעגוצ זיא
 רעכעלמעדיוב יד ןיא ןוא סרעלעק יד ןיא ןרעוו למיה ַאזַא רעטנוא

 ,רעּכעטש-רעסעמ סעטַאט ןופ ןוא --- תונוז --- סעמַאמ ןופ

 ,ןלַאטראװק עמערָא ןיא טכַאנייּב ןגיל ןפיוה ענייד

 עטרעקעגרעכיא ,ערעווש סנטסַאק עצראווש יו

 עטנרעטשעגסיוא ,למיה רעקיטש

 | ,ָאנד רעייז

 ,ןטסַאקטסימ ןיא זָאלג רעקיטש יװ ,ןרעטש יד ןעלקנימ

 .העשיגָאטימ רעד ןופ רעכיוה רעד ןוז רעד ןגעקטנַא

 ,םוא ןסָאג ענייד ףיוא ןעייג ןשטנעמ ןוא
 ןישַאמ-בעװ רעשיטנַאגיג ַא ןופ עקילָאצמוא ךעלפיש יו
 ,דרע רעד וצ ןגיוא טימ עלא
 -- קעשַאד ןייז ןופ רעכעה ןגיוא ןביוהפיוא רענייק טשינ ליוו'ס
 ,רעהַא ךיז ןעיצ עלַא
 | .ןיהַא ןייק ָאטשינ

 1935 עשרַאװ ,"טנעה עטקערטשעגסיוא,, :ךוב םענופ

 זיירק רעקָאטסילַאיב ןיא לטעטש ַא ןיא ןריױבעג ,טעָאּפ -- יקציטַאימעס םייח = |

 ןיא ןעמוקעגמוא .חרזמ ףיױוא קעװַא 1939 .עשרַאוו ןיא 1929 טניז .1908 רָאי ןיא

 .החפשמ רעטכיד רעשידיי רעועשרַאװ רעד ןיא רעטסליטש רעד .1942 ,ענליװ

 ךיז טנעקעג -- םכח דימלת .ןעגנולמַאזרעכיב עניילק .רעדיל עשיטסימ ,עניד

 "ןצסי ןא טשינ רוי ַא ױו טיױנ יד ןבילקעגסיוא ,ןבעל רעסעב ַא וצ ןגָאלשרעד

 : = האפ יד 0 / ,ך"יה ןילטייצ ללה יב סנכוו אצוי .ןדיימ
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 1905-1904 -- ןטייצ דנַאטשוצ-סגירק ןופ דליב רעוששרַאוו ַא

 -נייא סָאװ טימ טַאהעג טשינ ךיז טָאה ןוא ,רענעדלַאמעגנייא ןייק טשינ זיא ר
 "גנולמַאזרַאפ , ַא ףיוא ןעמוקעג סנגרָאמוצ רע זיא ןריּפַאּפ ןָא .ןדלעמוצ
 ריט .טקיטעּפשרַאפ גוצ םעד טָאה רע ןוא -- טקידנעעג ךיז יז טָאה טעּפש

 ,ןקיטכענ וצ וװ רעטרע ליפ ,עטנַאקַאב ליפ טָאה רע .ןסָאלשרַאפ ןענייז רעיוט ןוא
 ..ןירַא טשינ "עדמערפ ,, ןייק ןעמ טזָאל טנייה רָאנ

 .ךעלרעפעג ט טשינ סע זיא ,רָאי 19-18 ייב .טכַאנ יד ןריצַאּפשכרוד טעװ רע
 -יא ןוא ףיוא רענלָאק םעד טלעטש רע .טכַאנ יד זיא קידלּפענ-סַאנ ןוא טלַאק

 ןעשיצ סָאד ךיז טרעה סע ,ןײלַא רענייא רע טזײרּפש ןסַאג עקידייל ,עליטש רעב

 גנַאג םעניא ךיז טכַארטרַאפ רע -- ןרעטמַאל יד ןיא ךעלמעלפ עקירעטיצ יד ןופ

 !תונברק ןסַאמ ןעגנַאלרַאפ ...ןטייצ עסייה ---
 ףיוא סעּפע ךיז טגיוו םיא ןגעק לּפענ ןיא ןוא גיז ןוא גירק ןגעוו טכַארט רע

 .טירט ערעווש ךיז ןרעהרעד סע ןוא לּפענ םעניא טקנַאלב סעּפע

 ןקילב ענעקַארשרעד טפרַאװ ןוא טעּפסש וצ רע טקרעמַאב -- !לורטַאּפ ַא --
 -- וצ ןענייז ןרעיױט עלַא .סקניל ןוא סטכער

 ;לסקַא םייב ןָא ץעמע םיא טריר עדנוקעס רעד ןיא

 !רימ טימ טמוק --
 !רימ טימ טמוק --

 ײב לטעטש ַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןיא יקצַאדרעס עטנעי ןירעלייצרעד יד

 עשרַאוו ןייק ןעמוקעג יז זיא רעדניק ןופ רעטומ סלַא ןיוש .1879 רָאי ןיא ענווָאק

 ןביירש ןבױהעגנָא יז טָאה -- ץרפ .ל .י ךרוד טקיטומרעד -- ָאד ןוא 1904 רָאי ןיא
 ןבעל ןופ רקיע רעד ,ןעגננלייצרעד עוויטַאלּפמעטנַאק לַאטנעמיטנעס עצרוק עריא

 1962 יימ ןיא -- טױט ריא זיב 1907 רָאי ןופ ןעיורפ עמַאזנייא ,עכעלקילגמוא ןופ

 טא ןרָאטקַאדער עריא טימ גירק ןקיבייא ןיא ,קרָאי וינ ןיא טניוװןועג יז טָאה =

 יד ןענױטרעד ןיא 1913 רָאי ןיא .טיױנ רעקיבײא -- ןפרעד אצוי לעוּפ םעד--

 רעטייו ַא -- ?עגַארפ יד, עציקס יד ןעגנולייצרעד עריא ןופ גנולמַאז עקיצנייא

 ןיא ןשטנעמ עגנוי ןשיווצ ןרָאי עקיבױלג ,עוויאנ ,עזטיטסילַאעדיא יד ןופ לוק תב

 טָאה יקצַאדרעס עטנעי עקירעיקיצנַאוװצ ןוא-עכעלטע יד .לָאמַא ןופ עשרַאוװ ןשידיי
 -ןצ ,זיירק ןשעירָארעטיל ןקיטלַאמעד םוצ טרעהעג ןרָאי רעוועשרַאו עריא תעשב

 .ַא .א שַא םולש ;גרעבמָאנ ,ןעזייר םהרבא טימ ןעמָאז
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 ןטסטנעָאנ םוצ וצ םיא טריפ ןוא טנַאה רעד רעטנוא םיא טמענ ץעמע ןוא
 יי | .רעיוט

 טָאה ןעמ קיטנעק ,סָאלש ןיא לסילש רעד רעביא ךיז טיירד טנעמָאמ ןבלעז ןיא
 ,רעיוט רעד קירוצ ייז רעטניח ךיז טכַאמרַאפ דלַאב ןוא טרַאװעג

 .קנַאדעג רעקיצנייא ןייז זיא !טעװעטַארעג --
 -רַאפ רע רָאנ ..ענעי ןופ ענייא --- רעטייווצ ַא ךיז טקעװ --- ןייז זומ סע ---

 ;ךיז טרעסעב
 -רֶא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ חבזמ ןפיוא תונברק עכעלקילגמוא יד ןופ --

 .ךָאנ ריא טייג ןוא רע טקידנע ...!גנונעד

 .ןיֹרַא לביטש ןיילק ַא ןיא טמוק רע
 .תיב ילכ עצנַאג סָאד םורַא רע טמענ קילב ןייא טימ |

 ףיורעד ,דָאמָאק ַא -- לשיט ןיילק ַא -- ןלוטש ייווצ -- לטעב ןרעזייא ןַא

 יּפַאּפ ןופ ךעלטשער -- לשיט ןפיוא -- .רושזַאבַא ןעװעזָאר ַא רעטנוא לּפמעל ַא

 -- .לשעלפ-"לָאּפָאנָאמ,, טקידיײלעגסיוא ןַא ,ןסָאר

 .ךעלמייהמוא םיא טרעװ סע
 !עלעבייט ,םורַא ױזַא ךייא ריא טקוק סָאװ -

 .םיטש עקירעזייה ַא םיא טקעװו
 :ףיוא ןגיוא יד טביוה רע

 ,טרעדוּפרַאפ םינּפ סָאד .רעגָאמ ,ןגיובעגרעביא לסיבַא וליפא ,ךיוה זיא יז

 ןיא -- עזװלב עטעליּפשעגוצ טשינ עסייוו ַא ןוא לדיילק ץרַאװש טלַא ןַא טגָארט

 טימ שא יז טיש ,קידנדער --- .סָאריּפַאּפ רעקידנענערב ַא --- ליומ ןופ לקניוו
 | .רעכעלמייהמוא םיא טרעוו סע .ןקנופ

 .םינּפ ןקידלושמוא ןרעביא .ײשּפָא טימ רע טכַארט -- םיטש עקידנסייר ַא -- |
 | / .ענימ ענעקָארשעצ ַא ךיז טיצרַאפ

 וצ קילב םעד טפרַאװ רע ,קעװַא ,קעװַא רונ ,ןענַאד ןופ םיא טביירט סע
 | ,ריט רעד

 ;םיא ןיא טסקַאװ רעבָא תונמחר סָאד
 .ירעטסעוװש עטרױיפרַאפ ,עטנלע ןַא ?קידלוש יז זיא סָאװ ---
 .טעּפש זיא סע -- רעביא ןעקנַאדעג יד םיא יז טנָאלש -- סניימ עלעבייט ---

 ןרעטש ןפיוא טנַאה ריא טליפרעד רע

 .טלַאק ןוא טכייפ זיא טנַאה יד ,טסייר םיטש יד :טרעטיצרַאפ טרעוו רע

 ַא -- רעדורב ַא רעניימ --- ןײלַא ךיז רע טפָארטש -- ,דניז ַא זיא סָאד --
 -- -- -- עגַאל עשימָאנָאקע יד -- טריפרַאפ יז טָאה ןױשרַאּפסנַאמ

 ,םיא יז טקעװ -- ןענידרַאפ דלעג ךָאנ ףרַאד ןעמ ןוא -- טעּפש זיא סע --

 ףעװעטַאר יז ףוַאד ןעמ -- רבוג תונמחר ןייז זיא -- רעטסעווש עמערָא יד --
 !ַאד ביילב ךיא --

 ?טכַאנ רעביא ---

 ,טגייווש רע
 .וצ יז טייטש -- ?טלעג ןוא --

 טגנַאלרעד ןוא לרעגייז ןרעבליז ןייז סױרַא טּפַאכ רע ,טשינ רע טָאה טלעג ןייק

 :טנַאה רעקירעטיצ ַא טימ ריא
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 !ןקיטכענרעביא ָאד לעװ ךיא --
 ,ןגיוא יד טימ סע טצַאש ןוא ,סע טכַארטַאב ןוא לרעגייז סָאד טמענ יז

 ,רָאה .יד טפרַאװעצ ,טעב ןפיוא םיא ןגעק ךיז טצעז יז ;לוטש ַא ףיוא טלַאפ רע
 .ךיור רעד טרַאּפש רעכעלדזָאנ ןוא ליומ ךרוד --- סָאריּפַאּפ ןשירפ ַא טרעכיוררַאפ

 ,ריא טימ ןדער רע טעװ דניצ
 רַאפ ךיז טכרָאפ רע .טשינ טגערפ ןוא ןגערפ רע ליוו ?ריא טייז ןענַאװ ןֹופ ---

 ,םיטש רעקידנסייר ריא רַאפ .ןרעפטנע ריא
 סָאד | -- טמילפ ןיימ זיא סע -- ךיז רע טרסומ !קידלושמוא ךָאד זיא יז --

 -- ביוחמ ןיב ךיא --- טיונ ןוא ,רעגנוה ןוא ...רענעמ יד ןופ טײקשלַאּפ
 .,.,טייז ריא וצ טירט רָאּפ ַא טכַאמ ,לוטש ןופ ףיוא ךיז טביוה רע

 יעגנוי ;ץקנַאלש ןייז ריא טלעפעג סע .לכיימש ַא טימ ףיורעד טרעפטנע יז

 ןוא טומ ןבענוצ םיא ליוװ יז ;יז טכַארט "רעשירפ ,, ַא -- טלַאטשעג עקיטפערק
 ,ףייפ ןשירעגנוי-ליוו ַא סױרַא טזָאל ןוא ,ןגיוא יד טימ םיא וצ טקניוו

 -ייוורעטניה טכַאמ ,ליולג ןוא לקע ןופ ליפעג סָאד קירוצ טלַאפַאב םיא ןוא
 ,הטרח רעקידנגָאג ץרַאה ןופ לקנעב ןפיוא קירוצ טלַאפ ןוא ;טירט עכעלטע ץכעל

 ..ןעװעטַאר טשינ יז ךיִא ריבורּפ סָאװרַאפ ?ריא וצ טשינ ךיא דער סָאװרַאפ --
 | - ,ריא ןיא טלעווק סע המשנ ַא רַאפ סָאװ --- טָאג

 ןָא יז טּפַאכ ,טעפמיא זַא טימ וצ ריא וצ טייג ,ףיוא לָאמַא ךָאנ ךיז טסייר רע
 | ...טנַאה רעד ייב

 ;טרָאװ םוצ טשינ רעבָא טמוק רע -- ןבױהנָא רע ליװ ,רעטסעווש --

 טנַאה יד םיא קידנפרַאװרַאפ ,טגיוב ןוא -- ןוחצנ טימ סיוא יז טפור !ױזַא
 -- -- טסורב ריא וצ ּפָאק ןייז ,זדלַאה ןרעביא

 ,טפיולטנַא ןוא סיוא ךיז טּסייר רע

 ףיא ךיז רע .טגערפ -- ?ןעוועג ןייש ןוא שירפ ,גנוי טלָאװ יז ןעוו ןוא --
 . .. פערט ערעטצניפ יד

 1913 קרָאי וינ ,ןטפירש ענעבילקעג :ךוב ןופ
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 רָאטקעּפס יכדרמ || ו

 רָאּפ עגנוי ַא

 (בעל ןשידיי רעועשרַאװ ןופ "רעדליב עטנַאקַאב,, יד ןופ)

2 
 .רע

 לריאמ עציא רַאפ הלכ ַא זיא סעקװעלַאנ יד ןופ ןײטשצנַאלג עילעפ ןילייר
 םידיסח ןענייז םינתוחמ יד -- ןרעטלע ערעייז .ווָאבישזג םעד ןופ קעלפמיוב

 טקורעגנָא ןקירַאּפ עלעג ייווצ ןגָארט סעטתונתוחמ יד ןוא ןיּבר ןייא ןופ
 | .עצרַאוװש ןענייז רעטומ סנתח םעד ןופ ןעמערב יד שטָאכ ,ןגיוא יד זיב

 טייל ןוא טלעג טָאה ,ווָאבישֹזג םעד ףיוא טניווװ יצמהרבא 'ר עטַאט סנתח םעד
 רַאנ יד ףיוא טניויז ןיײטשצנַאלג שובייל 'ר עטַאט סהלכ 'רעד ןוא .ןקעטָאּפיה ףיוא

 .ןקעטָאּפיה ףיוא ךיוא טייל ןוא טלעג טָאה ,סעקוועל
 ,םינתוחמ עכיילג

 ַא ןָאטעגנָא םיא ןעמ טָאה ,רָאי ףניפ ןרָאװעג טלַא זיא לּריאמ עציא ןעוו
 ףניפ יד ןיא ןענייז ךעלהאפ עצראוש עגנַאל .לטיה טיירב ַא טימ עטָאּפַאק עגנַאל

 ןעװ ןעמענטימ עטַאט רעד ןיוש םיא טגעלפ לביטש ןיא .ןסקַאװעגסיױא ךיוא רָאי

 לכלוק ןיד ןייז טימ ןיוש רע טגעלפ רָאי טּכָא וצ ןוא רָאי ריפ ןעוועג טלַא זיא רע

 עזעידיי עטסטבילַאב ןוא עטסרעלוּפַאּפ יד ןופ רענייא -- רָאטקעּפס יכדדמ
 ירד יד ןופ רעלטייצטימ ַא ,רָאטקַאדער ןוא טסילעווָאנ ,טסינַאמָאד ַא ,סרעביירש
 1858 רָאי ןיא ,עינרעבוג רעוועיק ,ןַאמוא ןיא ןרָאװעג ןרױבעג ןזיא ,סרעקיסַאלק
 -ור ײלרעלַא ןיא םידומיל עכעלטלעוו ןוא עשידיי טנרעל ןוא טעושדיב ,טנױוװ
 1914 רָאי םעד ןזיב 1887 רָאי ןופ .1883 רָאי ןיא טריטויבעד רע זיב ,טעטש עשיס
 -רעד עניילק יא ןוא ןענַאמָאר עסיורג יא סיױרא ָאד טיג ,עשרַאװ ןיא רע טנױװ

 טריגַאדער .ןבירשַאב ךעלמיטסקלָאפ ,ןבעליסקלָאּפ ןשידיי ופ ךעלכיב-ןעגנולייצ
 ."ךנײרפזױה רעד, רעכיברָאי ערעלוּפָאּפ יד ייז ןשיוצ ןטפירזעטייצ ײלרעלַא

 ןעמָאנ ןרעטנוא "ךעלטעלב-בוט םויא ענייז רָאפ וליפא טצעז ,ץצרפ טימ ךיז טרבח
 סרָאטקעּפס ךרוד טרעדנַאװ ןפיט רעװעשרַאװ לָאצמוא ןַא ."ךעלטעלב עקידעכָאוו;
 -עג עיּפשמ טָאה "קישזמ רעשידיי רעד, ןַאמָאר רעטסטמירַאב ןייז .ןעגנולייצרעד
 1914 ןופ .סעינָאלָאק ןוא ףרָאד ןיא גנורעדנאורעביא עשידיי עטקרַאטשרַאפ ַא ןעוו
 רימ .קרָאי ןינ ןיא -- 1925 רָאיןיא טױט ןייז זיב ןַאד ןופ .סעדָא ןיא -- 1921 זיב
 ןבעל-החששמ ןשידיסח רעװעשרַאו ןופ דליב-רעגייטש ַא סרָאטקעּפס ָאד ןעגנערב

 | ה .י ןט-19 ףוס ןופ
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 עשידיסח יד ןצנַאט ךעלעסיפ עניילק יד טימ ןוא ךעלמינוגינ יד ןעגניז ןפלעה
 טָאה לריאמ עציא .ןיבר םוצ ןעמונעגטימ םיא ןעמ טָאה רָאי ןציירד וצ .ךעלצנעט

 םוצ ןײרַא רע זיא רָאי ןצכעז וצ .זיוה וצ ןיבר ַא ייב ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג
 לסיב ַא ןקור רעד .עטַאט רעד יו תועונת עלַא ןעמוקַאב ןיוש ןוא טפעשעג ןיא ןטַאט
 ַא יו טפיול רע רָאנ ,טשינ רע טייג סַאג ןיא ,טבערגרַאפ לוק סָאד ,טרעקיוהעגנייא
 ןוא ךיז רַאפ טייּפש ןוא זָאנ יד טציינש ןדעי ןיא ךיז טעּפעשטרַאפ ,רענעגָארטעצ
 ,שוילעּפַאק ַא ןיא טייג סָאװ ןדיי ןדעי לטבמ זיא

 ןיא עילָאר ַא ןילַא טליּפש ןוא רוחב רעסיורג ַא ןיוש זיא לריאמ עציא

 ,לביטש

 לָאמַא לריאמ עציא טגעלפ ,שיט םייב בוט םוי ,תבש יװ ,טייצ רעיירפ ןיא
 ;ןטַאט םענעגייא ןייז וליפא רסומ ןגָאז

 לריאמ טציא טגָאז ,דיסח רעכַאװש ַא ןרעוװ ןביוהעגנָא וטסָאה ,ישעטַאט ,סעּפע --
 ,לרעטכעלעג ַא טימ

 .יצמחרבא 'ר טגערפ -- ?לריאמ ,רעגייטש ַא סָאװ טימ ---

 ןטַאט ןייז וצ לריאמ עציא לרעטכעלעג ַא טימ ךיז טלטרעוו -- ?סייוו ךיא --

 ןגָארט ןבױהעגנָא וטסָאה טָא .שידיי ױזַא טשינ ןדיילק ןביוהעגנָא ךיז טסָאה וד--

 לָאמַא טסעגרַאפ ןוא עלעטיה שיטעצַאפ ַא יו סעּפע ,עטנעד רעניילק ַא טימ לטיה ַא

 ןצוּפ ליפוצ ןביױהעגנָא ךיז וטסָאה ללכב .ןכָאװ רעד ןיא ןענעװַאד םייב לטרַאג םעד

 ,עטָאּפָאק יד ןקַאהרעטנוא לסיב ַא ישעטַאט רָאנ טסלָאז וד .רענלעק עטסערּפעג טימ

 .שטייד רענלָאּפ ַא ןעוועג ןיוש וטסלָאװ

 ןפרַאד ןוא ןרָאי עניימ ןיא ןייז טסעװ וד זַא ,לריאמ עציא ,וטסייטשרַאפ --

 .רעד ךָאנ ךיז טסנעק וד .ךיא יו ןרעוו ױזַא ךיוא וטסעוװ ,הסנרּפ ןגעוו ןגרָאז ױזַא

 טמוק ןעמ ,ןריפסיוא טשינ ןיוש סע ןעק ךיא .ןטָאבעג טָאה טָאג יו ןריפפיוא לייוו

 וצ סָאװ ןופ ןבָאה טינ ייז ןלָאז ,םיצירּפ טימ ךיז טנגעגַאב ןעמ ,ןשטנעמ ןשיװצ

 ויא ןכָאװ רעד ןיא רעבָא ,שידיי ןריפפיוא ךָאנ ךיז ךיא ןעק בוט םוי ,תבש .ןכַאל

 ןעוועג שרעדנַא ךיא ןיב ןרָאי ענייד ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ...הסנרּפ יד ...רעווש

 רע דיי רעתמא ןַא רַאפ סָאװ ןעלריאמ טציא ןייז טלייצרעד יצמהרבא 'ר ןוא

 -טע ןרָאפעג ,םידיסח טימ ןעילוה טגעלפ רע יװ ,ןעוועג טנגוי רעד ןיא לָאמַא זיא

 טצנַאטעג ,םיבוט םימי עלַא ןגעלעגרעכיא ןטרָאד ,ןיבר םוצ רָאי ןיא לָאמ עכעל

 טסווועג ןעמ טָאה טפרַאדעג רָאנ טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,טרעטיצעג טָאה דרע יד זַא

 א ןבעגעג םינּפ תוזע ןַא לָאמַא ןוא ןשטייד יד טימ ןהנעטסיוא ךיז טנעקעג ןוא

 ןכַאל רעדָא ןטעּפש טעװ רעצעמע זַא םענייק רַאפ טַאהעג ארומ טשינ ,ךיוא שטַאּפ

 רעד זיא רעטציא .טבעל ןעמ זַא טסווװעג טָאה ןעמ ןוא רעיירפ ןעוועג יא ּפָאק רעד

 ןענעװַאד וצ טשינ טסעגרַאפ ןעמ סָאװ טָאג טביולעג ,הסנרּפ טימ ןגָאלשרַאפ ּפָאק

 ,בירעמ ןוא החנמ

 ןייז ןופ ןלייצרעד סנטַאט םעד טייקירעגיינ סיורג טימ טרעה לריאמ עציא

 טשינ לָאמ ןייק טעװ רע זַא ךיז טכַארט רע ןוא ןרָאי עגנוי יד ןיא טייקשידיסח

 .ערה רצי םעד ןבעגכָאנ טשינ רָאנ ףרַאד ןעמ .ןטיינרעביא ךיז ןוא ןרעוװו שרדעדנַא

 יו תחנ סיורג טימ טרעה ,עװַאק לזעלג סיז ַא קידנקנירט ,רעטומ סלריאמ עציא

 ןיש זיא יצמהרבא ריא זַא יאדווא ךָאד טסייוו יז .ןטַאט םעד טרסומ לריאמ עציא

 טגָאז יו רָאנ .טסעק ףיוא ןטַאט ריא ייב ןסעזעג זיא רע ןעוו ,לָאמַא סָאװ רעד טשינ
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 רַאפ ןעמוקּפָא טעװ רעדעי ,"רבק ןייא ןיא טשינ ןעמ טגיל ןַאמ םעד טימ,, :ןעמ

 ןוא ,טלעװ רעד ףיוא רעביא טזָאל ןעמ רעדניק ַא רַאפ סָאװ זיא רקיע רעד .ךיז

 ,רעייט ַאזַא ןטייצ ענעסאלעגסיוא עקיטנייה ןיא ,רָאג טגָאמרַאפ רעטומ עכלעוו

 ,ןקוק וצ םיא ףיוא תחנ ַא ךיז זיא סע ,לריאמ עציא ריא יו דניק םורפ

 טסַאװק םעד טיײרד רע ,םיא ןופ טלעװק עמַאמ ןייז יו טליפ לריאמ עציא

 ןיא טציא טלַאה סָאװ ,לדרעב ןייז ןיא רָאה ַא טכוז ןוא טַאלַאכ ןטױילָאק ןייז ןופ
 עמַאמ יד .ןרעטש ןסייוו ןייז ןופ ּפָארַא טנייש עקלמרַאי ענעטעמַאס יד .,ןצָארּפש

 ףיוא ריא טמוק סע ןוא ,יז טכַארט ,ןאמרעגנוי רענעדייז ַא ,דיי רעצנַאג ַא :טלעווק

 םינכדש .ךודיש ןשיטײל ַא ןעלריאמ עציא רַאפ ןקישוצ לָאז טָאג ,קנַאדעג םעד

 .לזמ טוג ַא טימ רָאנ ,טשינ ןלעפ תולכ ןייק ,טפָא ןעמוק

 ןתח ַא לזמ טימ ווָאבישזג ןופ לריאמ עציא זיא ןטסכיג ןיא רָאג עקַאט ןוא

 ,סעקװעלַאנ יד ןופ הלכ ַא טימ ןרָאװעג

 :יז

 ףרַאד לדיימ ַא רָאנ ,ןרעטלע עשידיסח ןופ ךיוא ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא עילעפ

 לָאז .תווצמ יירד יד ןופ רעמ ןסיוו טשינ יז ףרַאד ןבעל ריא ןיא ,ןענרעל טשינ ןעמ

 יו ןבעג גנֹוטכַא טשינ ױזַא ריא ףיוא ףרַאד ןעמ ,ךיז ליוו יז יוװ ןסקַאװ לדיימ ַא

 ןייג ןביוהעגנָא יז טָאה רָאי ףניפ וצ .ןײלַא ןסקַאװעג זיא עילעפ ןוא ,לגניי ַא ףיוא

 טרָאד דניק ַא ךיז לָאז ,סָאד טרַא ןעמעוו .לוש רעדניק "עקסווָאלבערּפ ,, רעד ןיא

 סָאד טעװ ,ריא ףיוא ןבעג גנוטכַא טרָאד "אננַאּפ, יד לָאז ,רעדניק טימ ןליּפש

 .ןענייוו ןוא ןלַאפ לָאמ עלַא ןרָאּפשרַאפ זיוה וצ דניק

 עכעלטסירק ןוא עשידיי טימ טליּפשעג עילעפ ךיז טָאה לוש רעדניק רעד ןיא

 טימ ךיילג ליוו יז זַא טגָאזעג עילעפ טָאה רעטעּפש .ןרעטלע ענייפ ןופ רעדניק

 --- ןייג דניק ַא לָאז -- ןעגנַאגעג זיא עילעפ ןוא .ןָאיסנַאּפ ַא ןיא ןייג סעטרבח עריא

 ןַאמ ריא זַא ,ןענרעלסיוא ךיז סעּפע עילעפ לָאז --- ,טגָאזעג !עמַאמ-עטַאט יד ןבָאה

 .ןענעכייצרַאפ ךוב ןיא ןוא ןביירש לווירב ַא ןענעק יז לָאז רחוס ַא לָאמַא ןייז טעוו

 ,שיליוּפ ןייש רעייז טדער סָאװ ןיליירפ ַא ןיוש ןָאיסנַאּפ ןופ סױרַא זיא עילעפ

 ךָאנ ןוא ?רוזַאמ,, ַא ?קאיוָאקַארק,, ַא טנכייצעגסיוא טצנַאט ןוא ןָאטנָא ןייש ךיז ןעק

 ,ץנעט ערעדנַא

 ןרעטלע עריא ןופ גנוריפפיוא יד .ענשטוקס ריא זיא סע .זיוה וצ טביילב יז

 -ַאּפש ,סעטרבח עריא ייב רעביא טציז יז .טשינ ןיוש ריא טלעפעג ךעלרעדירב ןוא

 רוטַארעטיל טעשיליופ עיינ יד יז טנעייל זיוה וצ טביילב יז ןעוו ןוא ייז טימ טריצ

 ,ןבעל רעדנַא ןַא ,ןבעל יינ ַא ןגעוו טכַארט ןוא

 סנייא סעטרבח:לוש ךיז ןרעטייורעד רעטעּפש סָאװ ,זיא רעגייטש רעד יו

 לָאמַא ךיז טנגעגַאב ןעמ ,קינייו רעייז ,קינייו ןעילעפ טביילב ייז ןופ ,ןרעדנַא ןופ

 .ךס ַא טצנַאט ןעמ וװ ,לאב הקדצ ַא ףיוא ,"קערָאשטעיװ ַא ףיוא רָאי ַא ןיא

 זיא סע ווו םייה ַא ןייג רעטייוו יז ףרַאד ךָאנרעד רָאנ ,ךעלקילג ןַאד זיא עילעפ

 עילעפ .דמערפ יװַא ץלַא ,ןצרַאה םוצ טשינ ,ענשטוקס ױזַא ,קידעכָאװ ױזַא ץלַא

 ּביל יז טָאה געט ענייש יד ןיא ןוא ןענעייל רעכיב עריא טימ טייצ ריא טגנערברַאפ
 ןופ רעטייוו סָאװ יבא רָאנ ןסַאג ענייש יד ףיוא ,עכעלטסירק יד ףיוא ןריצַאּפש

 ַא סריא רעדָא עטרבח ַא עריא טמענ יז .סעקװעלַאנ יד ןופ --- ןסַאג עשידיי יד
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 ,עקסווָאקַארק רעד ףיוא ,ןטרָאג ןשיסקַאז ןיא טרָאד .טריצַאּפש ןעמ ןוא לרעטסעווש
 ןופ זיא יז זַא ,טשינ טנעקרעד רענייק ;ךעלקילג ךיז יז טליפ ןעעלַא יד ןיא רעדָא
 .רעטכָאט עשידיסח ַא זיא יז זַא ןלַאפנייא טשינ רָאג ןעק םענייק ,סעקװעלַאנ יד
 ענייש ריא ,רוגיפ עכיילג ריא ללכב ןוא ךיז ןריפפיוא ריא ,ןדייר ריא ,ןייג ריא
 ,לדיימ שידיי ַא זיא יז זַא ןענעקרעד וצ טשינ זיא ךיז ןדיילק ריא ןוא עילַאט עניד
 רעטנַאגעלע ןַא טייג טָא ;ןכיילג רעייז ףיוא יו ריא ףיוא ןקוק ןויצַאּפש סָאװ עלַא
 טמעשרַאפ יז ןוא טנעדוטס ַא ךָאנ ריא טקוק טָא ,ריא ףיוא םוא ךיז טקוק ןוא רעה
 ,ןיליירפ ענעגיוצרעד שיעּפָאריײא ןַא יו םענייק ףיױא םוא טשינ ןיז טקוק ןוא ךיז
 טָא רָאנ ןגינעגרַאפ טימ רעטייוו טריצַאּפש עילעפ ,ךעלקילג ךיז טליפ עילעפ
 -ידיי יד וצ טמוק יז רעטנענ סָאװ ןוא םייהַא ןייג ךיז טזָאל יז ןוא ךעלטעּפש טרעוו
 רעקידרעירפ ריא .רעקירעיורט ץלַא יז טרעװ ,סעקװעלַאנ יד וצ -- ןסַאג עש
 טימ ךיז טקעדַאב םינּפ סעילעפ ,ּפָארַא טייג טייקנדירפוצ עקידרעירפ ריא ,ץלָאטש
 וליפא זַא סיוא ךיז טזייו סעקװעלַאנ יד ףיוא ןיוש טמוק יז ןעוו ןוא רעיורט ןשידיי
 ..ןגיובעגנייא לסיב ַא ךיוא ךיז טָאה טלַאטשעג עכיילג ריא

 טקוקעגכָאנ ריא ןבָאה סָאװ טנעדוטס רעדָא רעה רעטנַאגעלע רעד ןעוו ןוא
 -רעד יז רעטציא סעקװעלַאנ יד ףיוא ָאד עדארג ןלָאז ןעעלַא יד ףיוא קידנריצַאּפש
 ,..ןויזב ןופ טבעלעגרעביא טשינ סע עילעפ טלָאװ ,זיא יז רעוו ןעז

 ליה רעביא יז טפיול יז רָאנ ןסַאג עשידיי יד רעביא טשינ טריצַאּפש עילעפ
 ..הבנג ַא ךיז טימ טגָארט סָאװ רענייא

 .ןעמַאזוצ עדייב

 םעד טריפעגסיוא םינכדש יד ןבָאה ,העש עקידלזומ עטוג יד ןעמוקעג זיא סע
 | .ןעלריאמ עציא טימ עילעפ ןשיווצ ךודיש

 עילעפ רַאנ ,דיסח .ןייק טשינ רַאפ ןרעוו הלכ ַא טכַארטעג וליפא טָאה עילעפ
 ששידיסח טימ עשרַאװ ןיא טריפעגנייא ןיוש זיא ױזַא ,"טבַאמ ןכדש רעד ןוא טכַארט
 עציא רַאפ הלכ ַא טרעוו ןעמ ןוא ,ןענָאיסנַאּפ יד ןיא ןגיוצרעד טרעוו ןעמ ;סניליירפ
 רעגולק ַא רַאפ ךיז טלַאװ עילעפ ?םַאנסיוא ןַא ןייז עילעפ לָאז עשז סָאװ רַאפ .ןריאמ

 ךיז רעדָא ןריטסעטָארּפ ,ןגירק טשינ ךיז ןעמ ףרַאד ןרעטלע טימ זַא טייטשרַאפ ןוא
 סע זַא ןעלגנַאר סעּפע רַאט ךיז ןוא ןגָאוּפָא סעפע ןופ ךיז ,ןייז בירקמ סעּפע רַאפ
 טינ וליפא ריא טמוק סָאד ,קיעפ טשינ עילעפ זיא וצַאד ,ןרירנָא ץרַאה סָאד לָאז
 סָאד ,רוטַארעטיל עשילױּפ עיינ יד ןוא ןָאיסנַאּפ רעד ייַא ,קנַאדעג םעד ףיוא
 ענייש  ןוא ןָאטנָא ךיז ןייש ,ןצנַאט .ןייש ,ןדייר סיוא ךיז טנרעל ןעמ .ױזַא טַאלג זיא
 ,ןיליירפ ַא רַאפ ץלַא טסַאּפ סָאד ,ןָאט וצ סָאװ ָאטינ זיא טע ןעוו ןענעייל רעכיב
 ױזַא ןעד זיא סָאװ ןוא .הלכ ַא ןרעװ ףרַאד ןעמ ןעוו ךודיש םוצ סע טסַאּפ טרפב
 הטנַאילירב טימ ךעלרעגניפ טימ סעקשָארב -- ?ןתח ַא רַאפ לריאמ עציא טכעלש
 | ,טייהיירפ ...ןוא דַאלָאקָאש ןעלדוּפ ,סעקרעינַאבנָאב

 וצ ריאמ עציא טשינ ריא טרעטש הנותח רעד ךָאנ רעטציא וליפא ןוא זייווהלכ = |
 עציא .ןסַאגטּפױה יד ףיוא םיא ןָא ךיוא טציא טריצַאּפש יז .ןבעל יירפ ַא ןריפ
 טזָאל רע ןײרַא ןעמ טזָאל יז ,ןטרָאג ןשיסקַאז םוצ תבש ּפָא יז טריפ ןִיילַא לריאמ
 -י .לביטש ןיא קעװַא ךיז רע טייג ןיילַא ןוא ןריצַאּפש רעביא טרָאד יז

 .טברַאטש רע ,ןַאמ רעשידיסח ַא יוװ בייוו ןייז ביל ױזַא .ךָאנ טָאה רע ,רעװ טנייה :
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 ןוא קוק ןטוג ןדעי ריא רַאפ טלּפַאצ ,ליומ ןיא ריא טקוק רע ,טירט עריא ךָאנ
 | ..טכַאל עילעפ

 ַא זַא טײטשרַאפ ןיילַא לריאמ עציא ,דנַאלסױא ןייק עילעפ טרָאפ רעמוז ןדעי
 | - ,דנַאלסיױוא ןבָאה ףרַאד.ןוא שינעפעשַאב ךַאוװש ַא זיא יורפ

 הנותח ןכבָאה סָאװ סעטרכח-לוש עקילָאמַא עריא וצ וצ ךיז טקוק עילעפ ןעוו
 ַא יװ טירט ייב טירט ןעיורפ ערעייז ךָאנ ןעייג ייז יוװ ,ןענַאמ עשטייד רַאפ טַאהעג

 טשינ ךיוא ןעיורפ יד ייז ןזָאל דנַאלסיױא ןייק וליפא ןוא ,טנַאטסערַא ןַא עקטיײצילָאּפ

 ,דיסח ַא רַאפ טַאהעג הנותח טָאה יז סָאװ ןדירפוצ רעייז יז זיא ,ןײלַא ןרָאט

 ,טלעג רָאנ טָאה רע ןעוו דיסח ַא ןַאמ ַא ייב יו טלעוװו ערעסעב ןייק ָאטינ

 -- ךָאװ רעד ןיא לָאמ ןייא רָאנ ןעמַאזוצ ןריצַאּפש בייוו ןייז טימ לריאמ עציא
 ,דזַאיעשּפ ןסַאג יד ךרוד סעקוװעלַאנ יד ןופ ייז ןעייג הלדבה ךָאנ ,סטכַאנ-וצ-תבש

 וצ ןרעטלע ענייז וצ ווָאבישזג םעד ףיוא ענשטינַארג ,עװָאקנַאב ץַאלּפ ,עקסראמיר
 טכַאניב טעּפש ןוא ןריצַאּפש ייז ,ןדירפוצ ,ןסַאלעג ,קיור עדייב ןעייג ייז ,טסַאג
 יד ףיוא ווָאבישזג ןופ "סרוק ענעיזד , ַא רַאפ עקשָארד ַא ףיוא ןעמַאזוצ ייז ןרָאפ
 לריאמ עציא ךיז טליפ ,טניש הנבל יד ןעו טכענ יד ןיא ןוא ,םיהַא סעקוועלַאנ
 -ףַאפ סיורג ןופ ןוא ץרַאה סָאד קידהייחמ ױזַא םיא ןיא ךיז טריר סעּפע ,ךעלקילג
 ,..לדנוגיג שידיסח ליטש ַא זָאנ רעד רעטנוא ךיז רע טגניז ןגינעג

 | ,..ןדירפוצ ןעגייז עדייב ןֹוא

 ,1902 ,עשרַאװ ,"עילימַאפ עשידייא טפירזעטייצ רעד ןופ
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 ...קנעב :ַאטעג

 ,עדניוו רעד ףיוא טרַאװעג טשינ טָאה רע .ריט רעד וצ טלייאעג ןוא גרעבנירג

 -נגער םעד ןיא ןפָאלעגסױרַא ןוא ּפערט ענרָאמרַאמ קָאטש ריפ ןפָאלעגּפָארַא

 סנטַאט ןייז .סעכ טימ םיא ןיא טעשטיסעג סע טָאה "!םודס ,םודס ,םודס., ,ןסיורד ןקיד
 "סיוא ףרַאד רע סָאװ ,םעד ןגעק ןדע ןג ַא זיא שטיוורוג לטעטש ןיא בוטשרעלעק

 ..עשרַאװ ןיא ןייטש

 ןעמונעגנָא זיא רע .טכעלש ױזַא ןעגנַאגעג טשינרָאג ןקערעב סע זיא ךעלטנגייא
 הריד ןייק ןעמוקַאב טשינ ךָאנ טָאה רע .טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ ןפיוא ןרָאװעג
 ןיוש טָאה רע רעבָא .ןטנעדוטס עשידיי רַאפ םייה יד -- זיוה ןשימעדַאקַא םעד ןיא
 רע .ןעמייה עשידיגנ ןיא סעיצקעל עטַאװירּפ ןבעג טימ טלַאהסיוא ןייז טנידרַאפ
 קיניזעמ -- גרעבנירג רעטעשטשעיּפרַאפ רעד וליפא ,סעיצקעל יד ןיא חילצמ זיא
 גרעבנירג ינַאּפ יד ,טביולעג םיא טָאה גרעבנירג ןַאּפ רעד .ןענרעל ןיא הלועּפ ַא טָאה

 ..ןירַא רעמיצ סקעינעב ןיא ייט זָאלג ַא ןקישוצנײרַא םיא טשינ טלעפרַאפ

 קערעב טָאה ,ייט יד ןגָארטוצנײרַא ריט יד טנפעעג טנייה טָאה טסניד יד ןעוו

 -ינוא ןיא קנַאב ןייא ףיוא םיא טימ טציז סָאװ ,סאלב קעלוי ןופ לוק סָאד טרעהעג

 .לדנוז ךייר ַא זיא רע .טסניד רעד טימ ייט ןייק טשינ ןעמ טקיש ןקעלוי .טעטיסרעוו
 ןפָאלעגפױרַא אינַאמ ןיא טלמונַא ..טסַאג וצ סעקנַאשזרעבנירג יד ןטעברַאפ םיא
 ןוא ןטעבעגרעביא טשינ וליפא םיא טָאה יז .ףיוה טעטיסרעווינוא ןפיוא םיא ףיוא
 ;טינ וליפא םיא ןעעז אילָאּפ רעטסעוװש ערעגנוי ריא ןוא אינאמ ,רעטייוו ןפָאלעג

 -נטיט רעמערָא ןַא זיא עטַאט ןייז סָאװ ,רע יוװ רוחב ַא יז רַאפ טָאה טרעוו ַא רַאפ סָאװ
 סעקנַאשזרעבנירג יד שטָאכ ןסייוו .ןזיוה ענעבירעגסיוא טגָארט ןיילַא רע ןוא ?רעכַאמ

 קעינעב דימלת ןייז טימ עיצקעל יד טקידנערַאפ לענש טָאה ןייטשּפע קערע בו
0 

 םעזרעגז ןיא ןריובעג -- טסיעסע ,טסינַאמָאר ,רעליײצרעד -- גרעבלע הדוהי

 אתביתמ רעד ןיא טנרעלעג -- 1926:1924 ןרָאי יד ןיא .1912 רָאי ןיא שזדָאל יב

 יד ןיא .טכַארברַאפ גנַאל-םישדח טרָאד טפָא -- 1939 זיב ,רעטעּפש -- עשרַאוװ ןיא

 :המחלמ רעד ךָאנ ןלױפ ןיא םונהיג ירודמ העבש ןעגנַאגעגכרוד -- ןברוח ןופ ןרָאי

 רעדנירגטימו -- זירַאּפ ןיא רעטעּפוע ,שזדָאל ןיא "ןבעל עיינ סָאד , ןופ רעדנירגטימ

 ."םויק, טפירשטייצ רעד ןופ ,ץקיורפעי לארשי טימ ןעמַאזװצ ,רָאטקַאדערטימ ןוא

 ענרעפוק רעטנוא , םרָאפכוב ןיא .לָאערטנַאמ ןיא 1956 ןופ ,קרָאי ןינ ןיא 1948 ןופ

 -רעד .ןפורּפָא ךס ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאיןברוח יד ןופ ןעגנולייצרעד -- *ןעלמיה

 .םערייא סָאנעוב ןיא םוטנדיי ןשיליופ ןופ גַאלרַאפ ןיא ןעניש
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 -ינוא יד טימ ןבעגעג הצע ןייק טשינ ךיז טלָאװ קעלוי טעצַאפ רעטנַאגעלע רעד זַא
 ?ףליה ןייז ןָא סעיצקעל טעטיסרעוו

 טּפַאכעגפױרַא ךיז טָאה קערעב ,םישובלמ ענייז טצענעגכרודַא טָאה ןגער רעד

 .טכַארטעג רעטייו רע טָאה ,"עכייד יד וצ טרעהעג טלעוו יד ,, ,ײװמַארט ַא ףיוא

 ,טסַאג וצ ייז וצ ןעמוק בורקכ טעוװ בוש רַאסעפָארּפ זַא טלייצרעד םיא טָאה קעינעב

 יד ןופ רעשרָאפ ,עטכישעג ןופ רָאסעּפָארּפ ,ענַאגַאניס רעטסכייר רעד ןופ רעניבַאר

 "גירג יד טימ ןדער בוש ,רד רעד טעוװ סָאװ ןגעוװ ...חרזמ ןעלעטימ ןופ ןרוטלוק

 -ףיב לאפונאברושא רעד ןגעװ ךעלדיימ גרעבנירג יד ןלייצרעד רע טעװ ?סגרעב

 ?זיוה ןשימעדַאקַא ןופ ךעלתוליכר עטצעל יד ןלייצרעד םיא ייז ןלעוו רעדָא ,קעטָאיל

 ךלהמ ַארַאפ סָאװ .עניב יו לדיימ ַאזַא טָאה רע סָאװ ךעלקילג ןייז ףרַאד רע

 טשינ טָאה עניב .זיוה-גרעבנירג ןכייר םעד ןיא סעקרעלּפַאלּפ ליווצ יד זיב ריא ןופ
 ןייז ןיא לביטש ריא ןיא טרָאד יאדווא טציא טציז יז ,תוליכר ןוא טרילפ וצ טייצ ןייק
 ,הסנרפ טימ ןפלעהוצסיורא גנַאהרָאפ-"יעליפ, ַא טלקעה ןוא שטיוודוג טָאטשמיײה

 .רָאה ענעדייז עניורב עריא ןָאטעג טעלג ַא .ריא וצ ןָאטעג ילפ ַא טציא  טלָאװ רע

 "יט עניב, .ןגיוא עקידנגערפ קיבייא שסיורג עריא םיא וצ ןביוהעגפיוא טלָאװ יז
 "עג ַא טימ ייז ןרעפטנע סָאד ,טשינ ןגערפ ןגיוא ענייד זַא ,סייוו ךיא ,סייוו ךיא ,ערע
 ,ווירב ַא ןיא ןביירש סָאד טנייה ךָאנ ריא טעוװ רע ."קילב ןדעי ןיימ ףיוא טפַאשיירט

 סָאװ טשינ טסייו רע ?בוש רָאסעּפָארּפ םוצ ווירב ַא ןביירש טשינ סָאװרָאפ
 ר ע סָאװ ,ָאי רעבָא טסייוו רע .סגרעבנירג יד טימ ןריטוקסיד טעוװ רָאסעפָארּפ רעד
 "עג טעװ רע ביוא !חרזמ ןלעטימ ןופ ןרוטלוק --- .רָאסעּפָארּפ ןטימ ןריטוקסיד ןעק

 .ןגיוא ערעדנַא טימ ןקוק םיא ףיוא עלַא ןלעוו טפַאשדניירפ סרָאסעּפָארּפ םעד ןעניוו
 ?קנַאב-ײװמַארט רעד וצ ןסקַאװעגוצ יו רע טציז סָאװ .סַאג עקצַאמָאלט ךָאד זיא טָא

 ןופ קעטָאילביב רעד וצ ןפָאלעג ןוא ײװמַארט ןופ ןעגורּפשעגּפָארַא זיא קערעב

 ,טוטיטסניא ןשיטסיַאדוי

 "רצוא, ןַא ןענופעג רע טָאה טנעיילעגרעביא טָאה קערעב סָאװ רעכיב עלַא ןופ

 -נָא טָאה רע .שטילעד ךירדירפ ןופ ?לעבַאב ןוא לעביב,, עלעכיב ןיילק ַא ןיא אקווד

 -ַאב וצ ןטנעמוגרַא עינ ךס ַא טימ בוש רָאטעּפָארּפ םוצ ווירב ןגנַאל ַא ןבירשעג
 ,ןשטילעד ןגעק טירטסיױרַא ס'בוש ןקיטפערק

 רעקיבלעז רעד ןיא וליפא ,ווירב ַא ּפָא טיג טסָאּפ יד זיב טייצ ךָאד טמענ סע
 םוצ 'ווירב ןייז לטסעק-טסָאּפ ןיא ןפרָאװעגניירַא טָאה קערעב רָאנ יװ רעבָא .טָאטש
 דלודעגמוא טימ ןסעזעג זיא רע .רעפטנע םעד ןקוקסיוא ןעמונעג רע טָאה ,בוש ,רד
 קעװַא זיא גָאט ַא .טסָאּפ ןעמוקעגנָא זיא סע יצ ןעז םייהַא ןפָאלעג ,סעיצקעל ענייז ייב

 רַאפ טשינ רעכיב ענייז טביירש רָאטעּפָארּפ רעד .ייברַאפ זיא ךָאװ ַא .גָאט ַא ךָאנ
 ,סרעדניליצ עצרַאװש עפייטש עכיוה יד רָאנ ןריסערעטניא םיא .ןײטשּפע קערעב
 .שינרעטיב טימ טכַארטעג קערעב טָאה

 -טסָאּפ םעד ןפָאלעגנגעקַא טשינ רעמ ןיוש זיא קערעב .ייברַאפ זיא ךָאוװ ַא ךָאנ
 ךיז טעװ רע ,טעטיסרעוװוינוא ןיא טנועלעג רעקיסיילפ טציא טָאה רע .רעגערט

 ןיא ןעקניהוצניירַא סעילוק ןייק טשינ ףרַאד רע .תוחוכ ענעגייא טימ ןטעברַאפױרַא
 -ןײרַא םיא טעװ עמ ןוא ךיז רעביא ןטעברַא ,ןענרעל טעװ רע ,!רעטצנעפ עכיוה; יד
 ,טנעה יד ףיוא ןגָארט

 קערעב זיא ,טנוװָא זַא ןיא ,ווירב ןייז ןקישקעװַא ןכָאנ ךָאװ רעטרעפ רעד ןיא
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 ,"ץניב ערעייט. .ןעניב וצ ןביירש טצעזעגקעװוַא ךיז ןוא ,עיצקעל ַא ןופ ןעמוקעגמיײהַא
 ,הרונמ ַא טימ טרעװנָאק ַא שיט ןפיוא ןעזרעד רע טָאה םעצולּפ ,ןביוהעגנָא רע טָאה
 רעגניפ עקידרעביפ טימ טָאה רע .עגָאגַאניס עקצַאמָאלט רעד ןופ םעלבמע רעד
 -ּפע ןַאּפ רעבושח , ,שיליוּפ ףיוא תורוש עכעלטע רָאנ .טרעוונַאק םעד ןטירעגפיוא
 רימ וצ ןײרַא לָאמַא ךיז טּפַאכ .,ווירב ןטנַאסערעטניא רעייז רעייא ןעמוקַאב ,ןייטש
 ",בוש ,מ .רד ,ץרא ךרד טימ .ןָאט סעומש ַא ָארויב ןיא

 טינ ,ןעקנַאדעג עטנַאסערעטניא עכלעזַא ווירב ןייז ןיא ןעוועג ?רָאטנעמָאק ןייק
 -רָאג םעד ןגעוו טָאה רע ןוא ךוב סרָאסעּפָארּפ םעד ןיא יו טנַאסערעטניא רעקינייוו
 | ?ןגָאז וצ טשינ

 ןייז וצ ןעמונעג קירוצ ךיז ןוא ,ווירב ס'בוש ,רד ןפרָאװעגקעװַא טָאה קערעב
 טָאה רע .הרוש עטשרע יד טנעיילעגרעביא רע טָאה ,"עניב ערעיײט ,, .ןעניב וצ ווירב
 -ַאב ןענעייל לָאמַא ךָאנ ןעמונעג סע ןוא לווירב ס'בוש .רד ןָאטעג ּפַאכ ַא םעצולפ

 ןעזעגסיוא טציא םיא טָאה רעײז רעד ,"ווירב ןטנַאסערעטניא רעייז רעייא ןעמוק
 רָאג ַא ןיא סָאד ןַא ןכיירטשוצרעטנוא יו ,תויתוא עסיורג טימ ןבירשעג ןייז וצ
 ןייז ןרטּפוצּפָא העדב טשינ טָאה בוש .רד .ווירב רעטנַאסערעטניא ךעלנייוועגרעסיוא
 ןריטוקסיד ,םיא טימ ןסעומש ,ןעז םיא ליוװ רע ,רעפטנע םענעקורט ַא טימ ווירב
 ןקוק ןגיוא עקיעזצרוק .בוש .רד רעד ,םינּפ טוג ַאזַא טָאה רע ןכיילג סנייז טימ יו
 ןכירקפיורַא ןקערעב ןפלעה טעװ רע .טייו ןעעז רעבָא ,ןלירב עקיד ענייז ךרוד
 ןוא ןעלּפַאטש ןּפיהרעביא טעװ רע ,ןכירק טשינ טעװ ,קערעב ,רע ,רעטייל ןפיוא
 רָאנ ריא ךיז לָאז ,ןעניב ןייז ןלעטשרָאפ רע טעװ ,ןביוא ןופ ןייז ןיוש טעװ רע ןעוו
 -גייש יד ,עניב עשירַאנ ,שילוּפ ןטכעלש ריא טימ ךיז טמעש רע זַא ,ןטכַאד טשינ
 ...טייקסטוג ןייד .שיליוּפ רענייש ַא יװ רעמ ןענייז ןגיוא ענייד ןופ טייק

 טימ תוכייש ןיא קנַאדעג רעטנַאסערעטניא ןַא ןלַאפעגנייא םעצולּפ םיא זיא סע
 טכַארבעג טָאה קנַאדעג ןייא ,ןציטָאנ ןכַאמ ןעמונעג טָאה רע .ייסע םעיינ ַא ס'בוש .רד
 לקיטש סָאד זיא ּפמָאליזַאג םעד ןשָאלעגסיױא טָאה עטסָאבעלַאב יד רעדייא .ןטייווצ ַא
 -עג ןגעו תורוש ןשיוצ .ןציטָאנ טימ ןטייז עלַא ןופ ןבירשַאב ןעוועג ןיוש ריּפַאּפ
 ",עניב ערעייט,, הרוש ַא ןרָאװעג ןריולרַאפ ץעגרע זיא עקָארק ןיא ןדיי ןופ עטכיש

 -עב טָאה ,תוריכש ךָאװ יד ןקערעב טלָאצעגסיױא טָאה גרעבנירג סקילעפ ןעוו
 ייב ןייז ָאד טעװ בוש רָאטקָאד,, .ווירב ס'בוש .רד ןענעיילוצרעניא ןבעגעג םיא קער

 .טגָאזעג גרעבנירג ןַאּפ רעד טָאה ,"גָאטכַארעביא ךָאװטימ םעד ןופ זדנוא

 -קעל ,טעטיסרעווינוא .רָאטקָאד םעד ןעז ןעוועג טשינ ץלַא ךָאנ ןיב'כ .סייוו'כ,
 יירד-ייווצ ַא ןדייר םיא וצ טנָאקעג טלָאװ ךיא ביוא.. .ןעמונרַאפ ױזַא ןיב'כ ...סעיצ

 -טימ ןדעי ָאד ןיב'כ ,ןייז יו ייס ָאד לעװ ךיא .ךעלנעזרעּפ םיא ןענעקַאב רָאנ ,טונימ

 | | | ",ןקעינעב טימ ךָאװ
 ?לַאמטכַאנ זדנוא טימ ןסע עקַאט ןיוש טעװ ריא .אברדא ?טשינ סָאװרַאפ ,

 -נירג יד ייב טיורבטנוװֶא םוצ זיב געט ןיינ רָאנ ןבילבעג ןקערעב ןענייז סע
 וצ טעּפש וצ טשינ ךָאנ רעבָא זיא סע ...טיירגעגוצ טשינרָאג זיא רע ןוא ,סגרעב
 םעד ,ןיינ ...טשינ טעװ רע --- ןוא ןטפירש ס'בוש רעניבַאר ןופ רעמ לסיב ַא ןענעייל
 -עצ ןוא לקער ןגנע וצ ,ןזיוה עטצנַאלגעגטיױא יד ןיא ןעמוק טשינ רע טעװ טנוװָא
 לָאז רע ןעוו וליפא ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ןדיילקסיוא ךיז טעװ רֶע .ךיש עטמורק
 ,ןײלַא גרעבנירג ןַאּפ םייב טלעג ןגרָאב ןפרַאד
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 רע זַא םישובלמ עיינ ענייז ןגעוו ןפיױלוצמורַא ליפ ױזַא טַאהעג טָאה קערעב

 ןעמוקעג זיא ךָאװטימ רעקידלרוג רעד .שרעדנַא סעּפע ןָאט וצ ןזיווַאב טשינ טָאה

 ,לטנַאמ רעיורג רעיינ ַא ,גוצנא רענעטאנַארג רעיינ ַא ןעגנָאהעג זיא קנַאש רעד ןיא

 ַא ,ןשָאלַאק עיינ ןוא ךיש עיינ ןענַאטשעג ןענייז לקניוו ַא ןיא ,דמעהרעביוא יײנ ַא

 -רעביא טשינרָאג טָאה רע רעבָא .לַאש רענעדייז רעיינ ַא וליפא ,שוילעּפַאק רעיינ

 רע זַא ,ןפָאלשרעד טשינ ןוא דימ ױזַא ןעוועג זיא רע .ןטפירש ס'בוש ןופ טנעיילעג

 ןייז ןיא טכוזעג טָאה רע .טנעיילעג לָאמַא טָאה רע טָאװ טקנעדעג טינ וליפא טָאה

 לָאֵמַא ךיז טָאה רע סָאװ ןציטָאנ יד ןעניפעג טנָאקעג טשינ) ןפוא םושב ןוא דָאלפוש

 .  .רָאטקָאד םוצ ווירב ןייז ןופ עיּפָאק יד טשינ וליפא ,טיירגעגוצ

 .ןָאט טשינ רע ןָאק סָאד ,ןיינ ?טעטיסרעוװינוא ןיא עיצקעל ַא ןזָאלכרודַא רשפא

 ןביירטרַאפ וצ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ,ןטנעדוטט יד ,ןרָאסעּפָארּפ יד ,עלַא :ןקאילַאּפ יד

 "ינוא ןיא .ןייג וומ רע ,עיצקעל עקיטכיוו ַא זיא טנייה .טעטיסרעווינוא ןופ ןדיי יד

 ןייז ןיוש רע ףרַאד רעגייז ַא סקעז .רעגייז ַא ריפ ןרעװ קיטרַאפ רע טעוו טעטיסרעוו

 "םייהַא ןוייווַאב סנטטכעה ןָאק רע .ןקעינעכ טימ עיצקעל רעד וצ טגרעבנירג יד ייב

 | ,רעמ טשינ ,ןָאטרעביא ךיז ןייגוצ

 ,טישובלמ עיינ עלַא יד ןיא ןצוּפסיױוא טציא ןיוש ךיז לָאז רע עביכַא ..;עֿביכַא |
 ךיז ןוא ?טוטיטסניא , ןופ קעטָאילביב רעד ןיא ןּפַאכנײרַא ךיז טעטיסרעווינוא ןופ

 תועידי עשירפ טימ ןטרָאד ןופ ןוא ,ןטפירש ס'בוש רָאטקָאד ןיא ןענעײלניײרַא לסיבַא

 עשקעט ןייז ןיא ןגיילגנײרַא רָאנ ףרָאד רע .סגרעבנירג יד וצ ךיילג קעװַא ןציטָאנ ןוא

 טוג זזָאל ךיז ןוא ןייגליווו ןזָאל ףךיז לָאמ סָאד טעװ רע ,ןיינ ,..םירישכמ ריזַאר יד

 עטקַאּפעגרעביא ןיא העש ַא ךיז ןּפעלש ןרָאּפשרַאפ ןוא ,ןַאמכָאפ ַא ייב ןריוַארסױא

 .,הריד ןייז וצ טעטיסרעוויגוא ןופ ןעיײװמַארט

 עכייר יד רָאנ ?יסָאװ .שודיה טימ םיא ףיױא טקוק עמ זַא ןעזעג טָאה קערעב = |

 , ?טשינ רָאט רע ןוא ?קינָאה ןיא ןֹוא קיטע ןיא,, ןצופסיוא ךיז ןגעמ ךעלדניז

 "איצַאס יד ןיא ייט ,עשיטסינויצ יד ןיא ייס ,ןבולק-ןטנעדוטס עשידיי יד ןיא = |

 רעד ןופ ןטסיטַאר עשיליוּפ יד ,טײליַאראנ יד זַא טסווװעג ןעמ טָאה עשיטסיל

 ןטנעדוטס עשידיי יד ןגעק סעּפע ןטיירג ,?איצַאזינַאגרָא ַאנלַאקידַאר .ַאװָאדָארַאנ

 רע זיא ךָאװ עטצעל יד ,ןעגנולמַאזרַאפ וצ ןייג וצ טייצ ןייק טַאהְעג טשינ טָאה קערעב

 -םיוא ךיז טָאה רָאסעּפָארּפ רעד רָאנ יו ןפָאלעגקעװַא זיא .רע ,ןעמונרַאפ ױזַא ןעוועג

 ןָא טייג סע סָאװ טסוװעג טשינ ןוא טלעטשעג

 | + א אהה |

 ןענייז ןסַאלק יד ןיא ןעמוקעגניירא ןענייז ןטנעדוטס עשידיי יד ןעוו גָאט םעד - -

 : ,ךעלקנעב עלַא ףיוא טיירפשעצ ,ןטעזעג ןיוש ןטנעדוטס עשיליוּפ יד

 ךיז טלָאװעג ןוא טגָאזעג קערעב טָאה "ןָאט קוד ַא ךיז ןַאּפ םעד טעב ךיא;

 .ןצעזקעווַא

 "ּ!לנַאב יד טשינ טקיצומשרַאפ !ךיי רעווישרַאּפ לָאשַאּפ ףעגנַאגעג,,

 -עגפיוא ךיז ןבָאװ ןטנעדוטס עשיליופ יד .ןעמוקעגנײרַא זיא רָאסעּפָארּפ רעד

 ייז ןבָאה ןקאילַאּפ יד ,קנַאב ַא וצ ןּפוטשוצכרודַא ךיז ןזיוװַאב ןבָאה ןדיי ייווצ ,טלעטש

 טינרָאג טלָאװ רֶע יו ,עיצקעל יד ןביוהעגנָא טָאה רָאסעפַארּפ רעד ,טּפוטשעגקעװַא

 ןיא ןטלַאהעגנָא ךיז קידתונשקע טָאה ןייטשנייו קעינעה טנעדוטס רעשידיי ַא ,ןעזעג
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 ןזָאלרַאפ ןוא עיצקעל יד ןרעטש ןרעהפיוא ןייטשנייוו ןַאּפ רעד לָאז ,, ,ץַאלּפ-ץיז ןייז

 ,טשימעגניײרַא ָאי ןיוש ךיז רָאסעּפָארּפ רעד טָאה *,סַאלק יד

 י-קעל יד טרעטש סע רעוװ ןעז ןוא ןגיוא יד ןענעפע רָאסעּפָארּפ ןַאּפ רעד לָאז ;

 .טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז ןוא טרעפטנעעג קעינעה טָאה ,"עיצ

 -ינוא ערעזדנוא ףיוא ןדיי עווישרַאּפ ןייק טשינ ןליוו רימ !ןקאילָאּפ רַאפ ןליוּפ,,

 ,ןָאטעג יירשעג ַא גנוידַארַאנ ַא טָאה ,"ןטעטיסרעוו

 טָאה ,"סַאלק ןופ ןרעו טקיטייזאב טעװ עיצקעל יד ןרעטש טעװ סָאװ רעדעיא

 יד ןיוש סָאלק יד ןוָאלרַאפ ןייטשנייו ןַאּפ רעד לָאז, .טנרָאװעג רָאסעּפָארּפ רעד

 -ןייו דיי רעד טעװ ,עיצקעל יד ןסיירוצרעביא ןעגנוווצעג ןייז לעװ ךיא ביוא .טונימ

 ."ןצנעווקעסנָאק יד ןגָארט ןייטש

 ,טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז טָאה ןייטשנייוו

 -עו טקינײרעגּפָא טעװ רעמיצסַאלק סָאד זיב ןסירעגרעביא טרעוו עיצקעל יד,

 סָאד טזָאלרַאפ ןוא ןָאטעג יירשעג ַא רָאסעּפָארּפ רעד טָאה *,טרערעטש יד ןופ ןער

 ,רעמיצסַאלק

 טָאה גנוי ַא ןטנעדוטס עשידיי יד וצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה טײלדַארַאנ יד

 ,לקער םעיינ םעד ןופ סעּפַאלק יד ייב ןקערעב טּפַאכעגנָא

 -עג םיא טָאה גנוי רעד .ןטעבעג ךיז קערעב טָאה ,"ןזָאלּפָא ןַאּפ רעד לָאז,
 .ריט רעד וצ טּפעלש

 רעד לָאז, ןטעבעג ךיז רעטייוו ןוא ריט רעד ֹוצ ןריפ טזָאלעג ךיז טָאה קערעב

 טָאה עּפַאלק ַא .טּפעלשעג רעקרַאטש ךָאנ טָאה גנוי רעד *.סעּפַאלק יד ןזָאלּפָא ןַאּפ

 .ןָאטעג יירשעג ַא קערעב טָאה ?!טָאידיא ,ּפָא זָאל ,, ,ןסיירנייא ןעמונעג ךיז

 אמתסמ טָאה רע .טקנעדעג יונעג טשינ קערעב טָאה ןעשעג רעטייוו זיא סע סָאװ
 טימ טָאה רע .טרָא וויטיסנעס ַא ןיא ןפָארטעג ןוא רעלַאפנָא םעד ןָאטעג עּפָאק ַא
 עלָאּפ רענעסירעגּפָא ןַא טימ סיפ ענייז ייב טגיל רעלַאפנָא רעד יוװ ןעזעג ןעניוטש
 ךיז ןרעוװצּפָא סיפ יד טימ טעּפָאקעג רעטייוו רע טָאה דלַאב .לקער יינ ןייז ןופ

 ףיוא ןגעלעג זיא רע .ןטייז עלַא ןופ םיא ףיוא ןלַאפעג ןענייז סָאװ ,ןטסיופ יד ןופ

 ןגעלעג זיא רע ,עגָאלדָאּפ רעד ןיא ּפָאק ןייז טימ טּפַאלקעג טָאה ץעמע .דרע רעד

 ןעמ טריפ טָא ןוא .ןירַא םינּפ סמענעי ןיא ןטסיופ יד טימ טקױּפעג ןוא ןצעמע ףיוא
 -עג גיוא עטכער סָאד ,טקיטולבעצ זָאנ יד .לשטעק יײצילָאּפ ַא ןיא ןקעינעה טימ םיא
 -ָארעט עכעלרעפעג יד ןופ רענייא זיא רע ,ןטיוצ ןיא םויטסָאק רעיינ רעד ,ןלָאװש

 זיא טנייה .טאירַאסימָאק :ייצילַאּפ ןיא רע טרעה ,ןטנעדוטס עשידיי יד ןשיווצ ןטסיר
 עכיוה,, יד וצ ןריט יד םיא רַאפ ןענעפע טלָאזעג ךיז ןבָאה סע ןעוו ,טנוװָא רעד ךָאד
 רעטניה ךיז טקַאהרַאפ ןוא גייטש ַא ןופ ריט ענרעזייא ןַא ךיז טנפע סע ."רעטצנעפ
 ..טעקיימ ןוא רוכיש ַא דרע רעד ףיוא טרָאד ןיוש טגיל סע ,םיא

 טימ ןרָאװעג ןפָאלרַאפ טציא יאדווא ןענייז בוש רָאסעּפָארּפ ןופ ןלירב יד ...
 דייר עלעדייא ,ענייש טדער רָאסעּפָארּפ רעד .ייט ןקידנקעמש ןסייה םעד ןופ ערַאּפ
 רע .טלעק ןופ טרעטיצ ןוא לקרעצ:יײצילָאּפ ןופ לעצ ןיא ָאד טגיל ,קערעב ,רע ןוא

 ןעקיימ םעד ןופ ןרעוװ וצ טצירּפשַאב טשינ ,טנעה יד טימ םינּפ סָאד ךיז טלעטשרַאפ
 ןדיומ-ןסַאג ייווצ יד ןופ רעמינּפ עטמירקעצ-האניש יד ןעז וצ טשינ ,רוכיש םעד ןופ
 ךיז רע טָאה סָאד זַא טסווורעד ןיוש ךיז ןבָאה ייז .גייטש רעקידרעביאנגעק רעד ןיא
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 -רעטָאפ סָאד ןצישַאב ןליוו ךיוא ייז .ןטנעדוטס עשיליוּפ ןופ ןבעל ןפיוא ןעמונרַאפ
 .סעדישז עקיטשרָאד-טולב יד ןופ דנַאל

 א * לא

 -ןטנעדוטס ןשיטסינויצ םעד ןופ רַאטערקעס םעד טגָאזעגוצ טַאהעג טָאה קערעב
 ןייז טשינ טעװ רע ביוא רעבָא .הכונח ןגעוו טַארעפער ַא ןטלַאה וצ "הווחא,, בולק
 ךיז ןעשטומ עצנַאג סָאד .שטיוורוג ןיא קירוצ ןייז ןיוש הכונח רע טעװ ,קאיוואּפ ןיא
 םיא טָאה סע ןיהווו טָא .ריפסיוא םוצ ןעמוקעג רע זיא ,טײקשירַאנ ַא זיא עשרַאװ ןיא
 -עג טָאה סָאװ רוכיש םעד ףיוא טקוקעג טָאה רע .,ןיירַא הסיפת ןיא -- טריפרעד
 זיא רע .טכיירגרעד טָאה רע סָאװ טפַאשלעזעג עכיוה יד זיא טָא;םיא ןבענ טעּפָארכ
 םייהרעדניא טָאה רע טניז םיא ןופ ןרָאװעג זיא סָאװ ןוא .ץולח ַא ןעוועג לָאמַא ךָאד

 ןוא ריּפַאּפ טַאהעג טלָאװ רע ביוא ?סעסעקלימ עכייר יד וצ ןעמוקניײרַא ןביוהעגנָא
 טעװ רע זַא ,םײהַא טמוק רע זַא ןעניב ױצ ןנירשעגנָא טציא ןיוש רע טלָאװ רעדעפ ַא
 .עניטסעלַאּפ ןייק ןוא הרשכה ףיוא ןרָאפ

 יייב יד ןיא טלעק עקידיינש ַאוַא ,ןעיינש רעדָא ןענעגער טזומעג טָאה ןסיורד
 ןדיימ יד ןלעוװ דלַאב ,רעדימרַאה ןקיגָאט טימ לופ ןיוש ןענייז ןסיורד ןסַאג יד.רענ

 טינ ןייז ייז ןענָאק ןדיי וצ האנש ןיא .ןקעוורעביא ךיז גייטש רעקידתונכש רעד ןיא
 ךיז טעװ ױזַא יו .ןעמַאדַאמ עשיליױוּפ עטסנייפ יד יו סעקטָאירטַאּפ ערענעלק ןייק
 םיא טעװ ןעמ .ןזָאלנײרַא טשינ רעמ םיא ןעמ טעוװ טעטיסרעווינוא ןיא ?ןקידנע סָאד

 .ייווצ ,רָאי ַא ףיוא קאיוואּפ ןיא ןצעזנייא יאדווַא ךָאנ
 ,רוכיש םעד טריפעגסיױרַא טָאה עמ ,ריט ןייז ןיא ןָאטעג ץירק ַא טָאה לסילש ַא

 ןבָאה ייז .ןדיומ ייווצ יד ןענופעג ץלַא ךָאנ ךיז ןבָאה לעצ רעקידתונכש רעד ןיא
 -עג ,ינק יד ףיוא ןענַאטשעג זיא ענייא .םיא ןיא ןסעגרַאפ טַאהעג טכַאנ רעד ךרוד

 ַא יװ טלױנקעגנעמַאװצ ןגעלעג זיא ערעדנַא יד .טסוהעג ןוא הליפת ַא טלּפערּפ

 .טצכערקעג ליטש ןוא םערָאװ
 טסייוו ?םיא ןיא ןסעגרַאפ ןעמ טָאה .טריפעגסיױרַא ןדיימ יד ךיוא ןיוש טָאה עמ

 רעהעג סָאװ ?גרעבנירג ןַאּפ םעד ?ןטיוװ ןזָאל ןעמעוו ?ןעמוקעגניהַא זיא רע ווו ןעמ
 טלָאװ סָאד ביוא ,רשפא ?בוש רָאסעּפָארּפ םעד ?םיא טימ ןָא ךיז גרעבנירג ןַאּפ רעד
 טָאה'ס ..ךָאנ ,רָאסעּפָארּפ ןטימ סעומש ןייז ךָאנ ,טנװָא ןקיטכענ םעד ךָאנ ןעשעג

 טשינ ןַאּפ רעד טשינ ,ןעמוק טפרַאדַאב טָאה רע זַא טקנעדעג טשינ רענייק יאדווא
 -ַאפ ןיא ןרעוו טליופרַאפ טעװ רע .טשינ רעכיז סעקנעינַאּפ יד ,גרעבנירג ינַאּפ יד
 ...ןסיוו טשינ טעוװ רענייק ןוא קאיוו

* 8 *+ 

 טזומעג טָאה ,ןטַאטוּפעד-םייס עשידיי ןופ גנוקינייארַאפ יד ,יָאלָאק , יד שזא זַא
 טניוטשרעד רעמ ךָאנ ןוא ןביילגוצ טנָאקעג טשינ ךיז קערעב טָאה ,ןרינעוורעטניא
 ףניפ טלייצעגסיוא טָאה "הווחא,, ןופ רַאטערקעס רעד ,ןייטשנייוו קעינעה ןעוו ןרָאװעג
 ןַאּפ רעד טרַאװעג טָאה ןסיורד .ןעמענוצסיורַא םיא עיציוק סעטָאלז טרעדנוה
 סע יצ ןעז ,לָאטיּפש ןשידיי ןיא ןרָאפוצ רימ ןלעװ םדוק , .יסקאט ַא טימ גרעבנירג
 טיירגעגוצ ךייא רַאפ טָאה יורפ ןיימ --- ןַאד ןוא טקידעשַאב טשינרָאג ךייא ייב זיא
 ".תוחוכ יד וצ ןעמוק טעװ ריא זיב רעמיצ סקעינעב ןיא טעב ַא

 -על ןַאּפ םעד ןזָאל לָאז רע ,ןקעינעב ףיוא ןגירשעגנָא טָאה גרעבנירג ינַאּפ יד
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 ןעשעג ןטכענ זיא'ס סָאװ ,ץלַא ןסיוו טלָאװעג טָאה קעינעב .ךיז וצ ןעמוק רער
 ".ןעור ןײטשּפע ןַאּפ םעד זָאל ןוא ןעגנוטייצ יד ןיא ןענעייל ץלַא טסנָאק;

 טימ טנערבעג טָאה ּפָאק רעד .טרעדנווועג ךיז קערעב טָאה ?ןעגנוטייצ יד ןיא
 ,ןעגנוטייצ יד ןעז טלָאװעג טָאה רע רעבָא קירעפעלש ןוא דימ ןעוועג זיא רע ,םירוסי

 זיא סָאד רעבָא ,דלעה ַא ַא יו ןבירשַאב םיא ןעמ טָאה ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא
 ױזַא יוז .ןעגנוטייצ עשיטימעסיטנַא יד ןיא ןעגנוביײרשַאב יד ןגעק טשינרָאג ןעוועג

 ?ןקאילָאּפ ליפ ױזַא ןגָאלשעצ ךעלרעדרעמ ױזַא טנָאקעג ןטסיופ ייווצ טימ רע טָאה
 "עב ןוא ןקעינעב טגָאזעג רע טָאה !,תמא טשינ זיא ןופרעד קלח-טנעצ ןייק

 / .דײשַאב ױזַא ןוא דלעה אזַא :רעדנוװַאב טימ לופ ןעוועג זיא קעינ
 ןכערב ַא טליטרעד טציא טשרע קערעב טָאה ןײרַא טעב ןיא ךיז טגײלעגנײרַא

 ןיא םיא טימ ןעשעג ליפ ױזַא זיא סע .רעדילג יד ןיא טייקזיול ַא ,רענייב יד ןיא
 רע .זיא רע טלעוװ ַא רַאפ סָאװ ףיוא טשינרָאג סייוו רע זַא ,תעל תעמ ןטצעל םעד

 -עגניירא זיא רע .ןגָאז וצ סָאװ ,ןריפוצפיוא ךיז יװ ךיז ןריטנעירָא ,ןטכַארט ףרַאד

 ּפָאק רעד זיא ָאד ןוא טיירגעגוצ טשינ ױזַא ,טכירעגמוא ױזַא םעלַא םעד ןיא ןלַאפ
 -שיטקַאטמוא ןַא סעּפע טימ ןכַאמ עילַאק ןסנַאש עלַא טציא טעװ רע .לּפענ ַא ןיא יו

 ,בצמ ַאזַא ןַיא רעהַא ןעמוק טרָאטעג טשינ טָאה רע .טײקשירַאנ ַא סעּפע טימ ,טייק

 ןיא רעהא ןעמוק טרָאטעג טשינ טָאה רע .לגיּפש ןיא םינּפ ןייז ןעזרעד טָאה רע
 ..דמעמ ַאזַא

 רָאנ ןבילבעג זיא גָאט ןטירד םעד :ןעגנַאגעגּפָא זיא םינּפ ןופ ץכעליוושעג סָאד
 ןייז וצ ןייגקירוצ ןסָאלשַאב טָאה קערעב .גיוא ןרעטנוא קעלפ רעיולב-ןיורב רעד

 ,ךיז יב ןטעברַאסױא סע רעירפ זןומ רע רעבָא ,רעהַא ןעמוק ךָאנ טעװ רע .הריד

 טשינ ָאד ןָאק רע .הריד ןייז ףיוא יו שימייה ןוא יירפ ױזַא ןליפ ָאד ךיז לָאז רע זַא
 רָאנ םיא ךיז טכַאד רָאדירָאק ןיא טירט טרעה רע זַא .ןעקנַאדעג יד ןעמעננעמַאזוצ
 לרעּפ ,עביל ןיא םיא ןרעלקרעד ךיז ןעמוקניירַא אינאמ טעװ טָא .םיא וצ טמוק עמ

 -נירג סקילעפ .רעטלע זיא יז ,ריא וצ טרעהעג רע זַא ,ןעיירש ןוא ןפיולניײרַא טעוו

 ,סעסעקלימ ןוא סגרעבנירג עלַא רַאפ דובכ ַא ןייז טעוו סע זַא ,ןגָאז םיא טמוק גרעב

 ןיא טמירַאב ױזַא טציא זיא סָאװ ןעמָאנ ןייז לדיימ גרעבנירג א ןבעג טעוו רע ביוא
 טָאטש ַא ןיא זַא ןגָאז םיא טמוק אנילעצ ינַאּפ יד .ןעגנוטייצ עשיטימעסיטנַא עלַא
 טָאה סָאװ ןַאמ ַא רָאנ רעטכָאט ַא סריא ןעיורטנָא יז ןָאק ןטימעסיטנַא ליפ ױזַא טימ
 רָאג טמוק רשפא ןוא .םיצקש ליפ ױזַא ןעװעטַאקעצ טונימ עכעלטע ןיא טנעקעג
 וצ טולב ןייז ןסָאגרַאפ טָאה רע .טייקשידלעה ןייז רַאפ לַאדעמ ַא ןבעג םיא בוש .רד
 ...דובכ ןשידיי ןקידייטראפ

 וצ טשינ זַא ןסעגרַאפ ןײלַא ןיוש טָאה רע ?ּפָאק ןייז טקידעשַאב ּפעלק יד ןבָאה

 ןייז ןקידייטרַאפ וצ רָאנ ,געלשעג סָאד ןביוהעגנָא רע טָאה דובכ ןשידיי ןקידייטרַאפ
 ענייז ןענעקייל ןרעהפיוא זומ רע ...ןסיוורעד ךיז טעװו עמ ביוא ...םויטסָאק םעיינ
 דשוח םיא זיא ןעמ ,טשינ יוװ ייס םיא טביילג עמ .געלשעג ןתעב "םישעמ עסיורג;,

 ןופ גנוציז ַא וצ ןפורעג םיא טָאה עמ .טײקנדײשַאב ןופ לעטשנָא ןַא ןכַאמ ןיא
 סָאװ ןטכַארטוצ זומ רע ,ןגָאז סעּפע טעװ דע .ןייג טעוו רע .גנוטלַאווַאפ "הווחא,
 ,ןגָאז וצ

 ןקידנעמוק םעד,, .ןסעטכַאנ ףיוא ןטעברַאפ רעדיוו םיא טָאה גרעבנירג ינַאּפ .יד
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 ,טינ ןָאק רע ,ןיינ ?טכַאנ-וצ-תבש "...ןגינעגרַאפ ַא ןייז טעוו סע ,ָאי !טכַאנ"וצ-תבש

 ןרעדנע וצ טעּפש וצ ןיוש זיא סע .הכונח ןגעוו ןדייר "הווחא, רעד ייב ףרַאד רע

 ןייז וצ טייהנגעלעג ַא ןרילרַאפ רעדיוו טעװ רע סָאװ טרַאעג טינ םיא טָאה סע

 יד ייב ןפָאלשעג וליפא ןיוש זיא רע .סגרעבנירג יד טימ ןייז וצ ,בוש רָאטקָאד טימ !

 -וצ ןטרַאװרעד טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע ?ןעמוקעגסױרַא זיא סָאװ ןוא סגרעבנירג

 ןגעו טַארעּפער ןייז רַאפ ןטיירגוצ ךיז ףרַאד רע .ריטרַאוװק ןייז וצ ןעמוקוצקיר

 סָאוװ ןטַארַאב ךיז ןוא ןביילב ןטסיוװיטקַא הווחא יד ןלעוװו טָארעּפער ןכָאג .הכונח

 בילוצ .טעטיסרעווינוא ןפיוא ןטנעדוטס ַארַאנ יד ןגעק ןעמענוצנָא קיטקַאט ַא רַאפ

 ןעק רע .טַארעפער ןייז ךָאנ טכַאנ'וצ-תבש זיב גנוציז יד טגיײלעגּפָא ןעמ טָאה םיא

 רעבָא ,הכונח ןגעוו ןגָאז וצ סָאװ טסייו רע ,דנַאטשפיוא םיאנומשח ןופ עטּכישעג יד

 -רַאפ רע זיא ןבעל ץנַאג ַא זַא ?קיטילַאּפ ןגעוו ?קיטקַאט ןגעוז ןגָאז יז רע ןעק סָאװ

 וצ ךיז יװ רענעלּפ ערטיכ טימ ,ןיילַא ךיז ףיוא תונמחר טימ ,ךיז טימ רָאנ ןעמונ

 יד ןעניוווייב ןופ ןנָאזּפָא טשינ ךיז ןָאק רע ."רעטצנעפ עכיוה,, יד וצ ןגָאלשרעד

 ןְּבָאה ןייטשנייו קעינשה ,רעלכעב הכרב עשיטסילַאעדיא עגולק יד רעבָא ,גנוציז

 -ָאק ייז ליפיוו ליפיוזַא תוצע ענייז ףיוא ןענעכער ןענָאק ייז .םיא ןיא תועט ַא ךעבענ

 | ,טייקשידלעה ןייז ףיוא ןענעכער ןענ

 טָאה ,סָאג עקצַאמָאלט ףיוא טוטיטסניא ןופ ָארויב ןיא ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו

 ןזיוה יד ,רילָאק םעד ןטָאשעגּפָא ןרָאי ןוא ןוז ןבָאה לקער ןייז ןופ .טקוקַאב ךיז רע

 רעיולב-ןיורב ַא ,סענעשעק יד ייב ןבירעגסיוא ןוא ןסערּפ ליפוצ ןופ טצנַאלגעגסיוא

 ?'ךלוח, ַאזַא ןיא םלוע ןַא רַאפ ןזייווַאב ךיז רע ןָאק יו .גיוא ןקניל םעד רעטנוא קעלפ

 ןייטשנייוװ קעינעה טּפַאכעגנָא קערעב טָאה ענובירט רעד ףיוא ןיײגסױרַא םייב

 טרָאװ ןייק -- רבח ַא רימ טסיב וד ביוא ,קעינעה ...ןייטשנייוו עינַאּפ,, .םערָא םייב

 ,ןײטשּפע קערעב :רָאפ ךימ לעטש .טעטיסרעווינוא ןפיוא געלשעג םעד ןגעוו טשינ

 "דוצ רימ טסגָאז .טשינ טרָאװ ַא ףעמ .עטכישעג ןופ טנעדוטס

 י,,,וזַא טסליוו וד ביוא;,

 ןרידָאלּפַא קיכליה ןעמונעג םלוע רעד טָאה ןזיוװַאב ךיז טָאה קערעב רָאנ יוװ

 טקַאהעגרעטנוא ןייז ןופ ןוא ןעגנוטייצ יד ןיא רעדליב יד ןופ טנעקרעד םיא טָאה עמ

 וי | | | ,גיוא

 ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד זיא םיאנומשח יד ןופ טייקסיורג יד זַא טגָאזעג טָאה קערעב

 ןטגַאװעג ַא ןיא סױרַא ןענייז ייז .טפַאשנַאמטטַאטש טימ טייקשידלעה טקינייארַאפ

 -וצסיוא ןטייקכעלגעמ עשיטילָאּפ טריטסיזקע ןְּכָאה סע ןעוו טייצ ַא ןיא דנַאטשפיוא

 ןדיקיילעס .,רעיײמָאלָאטּפ יד ןשיװצ עיצַאזילַאװיר יד ןצונוצסיוא ,ןוחצנ םעד ןצונ

 -ילימ םעד ןופ טכורפ יד ןסינעג םורַא ױזַא ןוא טפַאשרעהרעביוא רַאפ רעמיור ןוא

 זיא טייצ יד רעבָא ,תורובג ןוא טומ ןזיוואב טָאה ארויג ןב ןועמש ,ןוחצינ ןשירעט

 ןברוח וצ טריפרעד טָאה טומ ןייז ,דנַאטשפיוא ןַא רַאפ ףייר ןעוועג טשינ שיטילָאּפ

 -עג זיא ,טייצ רעצרוק ַא רַאפ טייהיירפ ןענווועג טָאה סָאוװ ,אבכוכ רב ןועמש וליפא

 "-שידלעה ,טייקשידלעה ַא טשינ ןוא תאלוח ַא זיא דרָאמטסבלעז ,אביזוכ רב ַא ןרָאװ

 רעקיטכיר רעד ןיא טײקטגַָאװעג ןופ ,לַּכש ןוא טומ ןופ עיצַאניבמָאק 'ַא זיא טייק

 ,טרָא ןקיטכיר םעד ףיוא טייצ

 ןטנעדוטס םעד ןופ דלעה םעד ןופ .טשױטנַא ןעוועג הליחתכל זיא םלוע רעד =
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 רָאג ָאד ןוא "גיוא ןַא רַאפ גיוא ןַא, .ףמַאק וצ ףור ַא טרַאװרעד ןעמ טָאה געלשעג

 ,טייצ רעקיטנייה טימ ןָאט וצ טשינרָאג טָאה סָאװ שטכישעג ןופ זילַאנַא רענדָאמ ַא

 ןעשעג זיא סָאװ סעּפע ףיוא רָאנ שוריּפ ַא ןבעגעג טנעגעלערּפ רעד טָאה יצ;,

 רסומ ַא ןבעג וצ ןעוועג ןסיוא רע זיא רעדָא ,קירוצ רָאי טנזיוט ייווצ רעביא טימ

 ,טגערפעג לרוחב גנוי ַא טָאה "?טייצ רעקיטנייה רעד רַאפ לכשה

 רעקיטנייה רעד רַאפ לכשה-רסומ םעד ןעזרעד ןײלַא קערענ טָאה טציא טשרע

 סָאװ ןיוש סייוו רע .גנוציז רעקידרעטעּפש רעד ייב ןגָאז וצ סָאװ ןיוש טָאה רע .טייצ

 ףיוא שוריּפ ַא ייס ,עדייב ןעוועג ןסיוא זיא רע .ןעמעננָא ףרָאד עמ קיטקַאט ַא רַאפ

 -.טנעעג קערעב טָאה ,טנייה רַאפ לכשה רסומ ַא ייס ,שינעעשעג רעשירָאטסיה ַא

 ,טרעפ

 רערעדנַא ןַא טָאה ",טניימ רע סָאװ רערָאלק ןכַאמ רענדער רעבושח רעד לָאז,

 ,טייקליטש ענעגױצעגנָא ןַא ןטערטעגנייא זיא סע ןוא טרעדָאפעג

 -עגנָא קערעב טָאה ?ןסיוא טעטיסרעווינוא ןפיוא טײלדַארַאנ יד ןענייז סָאװ;

 -יוא ןענייז ייז .סַאג ןיא רעסעב ןָאט ייז ןענעק סָאד ?ןדיי ןגָאלש ,עגַארפ ַא טימ ןביוה

 זיא "סוזואלק סורעמונ., .טעטיסרעווינוא ןופ ןטנעדוטס עשידיי יד ןביירטרַאפ וצ ןעס

 "סולונ סורעמונ, .ןטנעדוטס עלַא ןביירטרַאפ ןליוו ייז .גונעג טשינ ךיוא ייז רַאפ

 "עסיטנַא רעד ןבעג ןוא ןגעלשעג וצ ןריצָאװָארּפ ןזָאל ךיז ןלעוו רימ ביוא ,ייז ןליוו

 ןלעוװ ,טעטיסרעווינוא ןופ ןסילשוצסיוא ודנֹוא ץורית ַא עיצַארטסינימיזַא רעשיטימ

 | ",ליִצ רעייז ןכיירגרעד ןפלעה ייז ןיילַא רימ

 ןגָאלשעצ טָאה סָאװ ,ןיטשּפע רעה םעד ןגעק טנעגעלערּפ רעבושח רעד זיא,

 | .עינָאריא טימ טגערפעג ץימע טָאה "?ןטנעדוטס עשיטימעסיטנַא

 -ורּפ טָאה קעינעה ,לָאמ ַא טימ טדערעג ןבָאה עכעלטע .למוט ַא ןרָאװעג זיא'ס

 זיא'ס ;גנולמַאזרַאפ עשיטילָאּפ ןייק טשינ ָאד זיא'ס,, .םלוע םעד ןליטשנייא טריב

 - ןגירשעג רע טָאה ".הכונח ןגעוו טַארעפער ַא

 -יז ַא ןעמוקרָאפ טנייה ךָאנ ףרַאד סע, .טלעטשעגפיוא רעדיוו ךיז טָאה קערעב

 ".ןעמעננָא ןפרַאד ןטנעדוטס יד סָאװ קיטקַאט רעד ןגעוו ןסילשַאב לָאז סָאװ גנוצ

 .ףורנשיווצ ַא טכַאמעג ץעמע טָאה ??גנוניימ רעייא זיא סָאװ,

 --- ..טָאה ןײטשּפע קערעב , :טפול טימ טסורב עלופ ַא ןעמונעגנָא טָאה קערעב

 ביוא ,געלשעג ַא וצ ןריצָאװַארּפ טזָאלעג ךיז בָאה ךיא סָאװ רעלעפ ַא טכַאמעג בָאה ךיא

 ,ייז ןופ רעגרע טשינ ןגָאלש ןענָאק רימ זַא ,ןזייוו ייז רימ ןלעװ ,ןגָאלש ןלעװ ייז

 -קעל יד ייב ןייטש יידָאב ןלעוװ רימ .ןריצָאװָארּפ ןזָאל טשינ ךיז ןרָאט רימ .רעבָא

 ",טעטיסרעווינוא ןופ ןביירטרַאפ ךיז ןזָאל טשינ ןוא סעיצ

 ןעזעג ןעמ טָאה תועט ַא ןייז הדומ ןייז ןיא .זוָאלּפַא ןַא ןכָארבעגסיױא טָאה סע

 ,ןטנעדוטס עשיטימעסיטנַא ןגָאלשעצ ןייז ןיא יו טומ רעקינייו טשינ

 ,?ןירטקָאד ןײטשּפע,, יד ןראוועג ןעמונעגנָא זיא קיטקַאט ןגעוו גנוציז רעד ףיוא

 ייז .רעצעלּפ ץיז ערעייז רַאפ טלגנַארעג טשינ ךיז רעמ ןבָאה ןטנעדוטס עשידיי יד

 ץורית ןייק טַאהעג טשינ טָאה עיצַארטסינימדַא יד .סעיצקעל יד ייב ןענַאטשעג ןענייז

 | ,ןשימוצניײרַא ךיז

 (51 רעמונ ,"טייק ענעדלָאג יד, ןיא טקורדעג ,*דמַאז ,, ןַאמָאר ןופ לטיּפַאק ַא)
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 החּפשמ רעד ןיא קעלפ ַא

2 

 בָאה ,וָאנַארומ רעד ףיוא ןעילע-ךורב וצ ןייג וצ יו ןגינעגרַאפ ןרעסערג ןיי
 ,טַאהעג טשינ ךיא 2

 רעטסטנַאגעלע רעד ןעוועג הבישי רעװעשרַאװ רעד ןיא זיא עילע-ךורב
 ןוא ןבוטש עמערָא ןופ ןעוועג סנטסרעמ ןענעז סָאװ ,םירוחב-הבישי זדנוא ןשיווצ
 .ךוליה םענעזָאלעגּפָא ןַא טימ ץניװָארּפ רעד ןופ ענעמוקעג

 לרענלעק סייוו-קיטכיצ טסערּפעגסיױא ןַא טימ ןעמוקעג קידנעטש זיא עילע'ךורב
 ;ןטעלוװיטש ענעזמעג ןוא ףָאטש ןשילגנט ןטסעב ןופ ,לטָאּפַאק טקַאהעג יינ ַא טימ ןוא
 ןוא לטיה םעד רעטנוא טקעטשרַאפ קיצנוק ןעוועג םיא ייב ןענעז ךעלתואיּפ יד
 !רע זיא ,ריבג רעװעשרַאװ ןטנַאקַאב ַא ןופ ןוז ַא זיא רע :ןעמ טָאה טסווװעג

 טָאה עילע-ךורב רעבָא ,טַאהעג טשינ עילע-ךורב טָאה ּפָאק ןפרַאש וצ ןייק
 עמערָא עלַא וצ טּפעלקעג ךיז ןוא המשנ עטוג ַא ןעוועג זיא רע :הלעמ ַא טַאהעג
 ,םייהַא ךיז וצ ןדַאלעגנייא טפָא ייז ןוא םירוחב"-הבישי

 ,ןוז ַא סריבג רעװעשרַאװ ַא ךיוא ,"סוחי עלעשרעה,, רעד טשינ ךָאד זיא'ס
 ,"םידגמ ירּפ,, לקיטש א וצ טמוק סע זַא שטָאכ ןוא ,ףייטש ןסיררַאפ ךיז טלַאה סָאװ
 ןייא ,ףיקת השעמ ךיז טלַאה רע רעבָא ,ןגָאזרעטנוא קידנעטש םיא ןעמ ףרַאד

 טימ טלדנַאה סָאװ ,סרחוס ץלָאה םעד עלעסָאי 'ר ,ןוז סעלעסָאי 'ר :טייקיניילק

 ,דנַאלטיױא

 ױזַא ,,סוחי עלעשרעה , ןעמָאנוצ םעד רַאפרעד ןבעגעג עקַאט םיא ןעמ טָאה
 טימ טָאה רענייק ןוא ,ןעמוקַאב ליוװ ריד לָאז ?ןסחי השעמ ךיז טסטלַאה וד ;ןגָאז וצ
 ,הקזחמ ןייק טשינ ריד

 זוכ טימ טָאה ,ומצעבו ודובכב ,עטַאט סעלעשרעה ןזַא ,ןפָארטעג טָאה'ס ןוא
 יז ןענעז -- לָאמ-ןתח ַא ףױא ןעלעשרעה וצ םירוחב-הבישי רָאּפ ַא טרַאנרַאפ

 1909 ןריױבעג -- טסיעסע ,טסירָאמעמ ,רעלייצרעד ,טעָאּפ -- טָאימע לארשי

 ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי .עשרַאוו ןיא 1939 זיב ןרָאי-טנגוי ,יקצעיווָאזַאמ ווָארטסָא ןיא

 עשיטעווָאס ןיא -- 1956 זיב 1949 ,ןָאשזדיב-ָאריב ןיא ןרָאי טניווועק ;דנַאלסור ןיא

 ןיא טניװו .עקירעמַא ןיא ןַאד טניז -- ןלױּפ ןיא 1958 זיב 1956 ,ןרעגַאל-ןפַאלקש

 ,קרעוו ענייז .קניל-סערטסקע ןוא םורפ םערטסקע ןשיװצ טורמואעג .רעטסעשטאר

 ַא ןיא רַאּפשנַא ןַא ןכוז ןקיבייא ןייז ןופ תודע עשיטעָאּפ ןענעז ,רעדיל ענייז רקיעב

 עוטיטנעטיוא -- ןעגנובעלרעביא ענייז ןופ ןעגנובײרשַאב יד ;טלעװ רעטלסיירטעצ

 רעד ןופ גנודנעלרַאפ רעד ןופ ןטעושעעטַארעג -- סנ ַא טימ -- ַא ןופ תודע תייבג

 סי טָאי מע ןופ טנעמגַארפ ַא ָאד ןעגנערב רימ .דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא רוטלוק רעשידיי

 ןרָאיהבח"שי רעוװװעשרַאוו ענייז ןופ תונורלז
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 טרָאד ייז ןבָאה ,ןטסניד ץוט ַא ןוא עמַאמ סעלעשרעה .עטמעשרַאפ ןעמוקעגקירוצ
 לכ-םדוק ךיז בייר ָאד ;טשינ ייג ןוא טשינ ייטש ָאד :ןריטשומ ןייא ןיא ןטלַאהעג

 ,ןעגנוקרעמַאב ריד ןעמ טכַאמ ָאד ןוא ,ריד טסייה ןעמ ווו ךיז ץעז ָאד ןוא ,ךיש יד ּפָא
 וצ ףרַאדַאב סע יװ לּפָאג-לפעל םעד טשינ טסטלָאה וד זַא ,ךיילג טשינ טסציז וד זַא

 וצ ןקעמשוצניײרַא לָאמַאכָאנ ןטנעצ ַא טגָאזרַאפ ןבָאה ייז :טרָאװ וייא טימ .ןייז

 ,ןירַא בוטש ןיא ןעלעשרעה
 יא עילע-ךורב .םייחרעדניא ךיז ייב יוװ רעבָא ךיז ןעמ טליפ ןעילע:ךורב ייב

 ןױוש טסלָאז טלָאװעג רע טלָאװ -- םיא וצ ןיירַא טמוק'מ זַא ןוא ,ןזָאלעגוצ ױזַא

 ףָאטעג הבוט ַא םיא טלָאוװמ יו ,סעּפע ,טכַאנ רעביא שטָאכ ןביילב ױזַא

 -ךורב ייב זַא ,ןלייצרעד וצ ןסייוו סָאװ ,הרבח בוטש רעד ןיא ןיוש ןַארַאפ

 טָאה| .ענייז רעטסעווש ַא ףעשעג קילגמוא ןַא קירוצ ןרָאי טימ זיא בוטש ןיא ןעילע
 טשינ סע טנָאמרעד רענייק רעבָא ,טדמשענּפָא ךיז ןוא ץעגייש ַא ןיא טבילרַאפ ךיז
 רעצרַאװש רעקיזָאד רעד זַא ,ןסייוו ,ןעלייצרעד סָאװ עבלעז יד שטָאּכ ,ןעילע-ךורב
 רעווש זיא'ס .ןוא ,גָאט ןקיטנייה ןפיוא זיב ןבילבעג החּפשמ רעד ףיוא זיא ,קעלפ

 ,דניק ַא טימ ןָאט וצ ךודיש ַא החּפשמ סעילעידווב ןופ ןצעמע

 יוִו ןוא סיורג יו .בוטש סעילע-ךורב ןיא טעמוא ַאזַא ןסָאגעגסױא עקַאט זיא
 ,טעמוא רעד ריא ןיא טייטש רעטנלע ץלַא -- זיא בוטש יד ןייש

 ןעייטש סָאװ ,רעזייה ייווצ ערעייז ןופ םענייא ןיא קָאטש ןצנאג ַא ייז ןעמענרַאפ
 ,וָאנַארומ ףיוא ערעדנַא'ס ןבענ סנייא

 טימ טלעטשעגנָא ןוא ליק- ךעלסייוו ןוא טיירב ןוא ךיוה ןענעז ןרעמיצ ןביז יד

 ,עטַאט רעד ןוא ןענידרַאג ערעיײט טימ ןעגנַאהַאב ןענעז רעטצנעפ יד ןוא לבעמ
 ןשטַאלקעטש יד ןיא םורַא טייג ,דיסח רעװָאשטַאכָאס רעד ,לדנעמ 'ר ,סעילע-ךורב

 ,םירפס ןיא ןייעמ זיא ןוא רַאניצ ַא ןדנוטש טרעכיור ,קָארּפָאלש םעגעדייז ןיא ןוא
 רעבָא .ןינע ןַא סעּפע ןגעוו (רעטלַאװרַאֿפ-זױה) ?עצדנַאשז ,, ןטימ ךיז טרעּפמַא רעדָא

 םיא וװ טשינ רע טסייוו ,ןוז םוצ ןיירא םירוחּב-הּבישי יד ןופ ץעמע טמוק סע זא
 ,ןייז וצ דבכמ םיא סָאװ טימ ןוא ןצעזוצקעוװַא

 -לעב ַא ,ריבג רעװעשרַאװ השעמ ,גנערטש טערומכרַאפ טכיזעג ןייז זיא ,םינּפל
 ךלַאב רעבָא .ןרָאטַאקָאל רעקילדנעצ ןעניוװ סע וו ,רעזייה עקיזיר ייווצ ןופ תיבה

 טכַאמ טייקנלַאפעג ןופ ליפעג סָאד ןוא ןעגנַאגעצ עסַאמירג-טייקגנערטש יד טרעוו

 לדנעמ 'ר ןעוו קירעיורט ענדָאמ ױזַא טרעווס ןוא ,ךעלביל-קינעטרעטנוא םיִנּפ סָאד

 ךימ ןצעזװצקעװַא לוטש םענייש'רעדנוזַאב א סעּפע עלַאס רעד ןיא ןײרַא טגָארט
 ןײלַא לדנעמ 'ר ןיירַא טגָאוט שיט ףוצ דוביכ ןצנַאג םעד סָאװ ןוא

 עמַאמ סעילע :ךורב :טסווועג ןיוש ךיא בָאה ,ןעילע-ךוױב וצ ןעמוק טפָא ןופ
 טמוק'ס ועוו .ןטייל רַאפ ןזייוו וצ ךיז טמעש יז .ןעניז ןפיוא טרירעג ןרָאי ןיוש זיא
 סױרַא ןטלַאהַאברַאפ רָאנ טקוק ןוא רעמיצ ריא ןיא ךיז יז טביילקרַאפ ,ןיירַא ץעמע

 : ןעמוקעגנײרַא זיא סע רעוו ריט רענעפָא לציּפ םעד ןופ

 טלעטשעגנָא קידבוט-םוי טרעוו שיט רעד .לדנעמ 'ר ךיז טמענרַאפ טסַאג ןטימ
 תופירח ןייז טימ ןָאט וצ לקניפ ַא ןגינעגרַאפ סלדנעמ 'ר זיא'ס ןוא בוט-לכ טימ
 רוחב:הבישי רעד ןוא טפלעה טָאג זַא ןוא ;תונואג סרעװעשטַאכָאס ןופ תואיקב ןוא
 א ןיא ןעלעדנעמ 'ר לָאמַא טלעטש לחומ עגנוי סָאד ןוא רע -יבַא טשינ ךיוא זיא
 ןצלָאמשעצ ןעצנַאגניא לדנעמ 'ר טלָאמעד טרפעוװו ,אישק ַא סנייז טימ טייהנגעלרַאפ
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 טזייוװַאב'ס זַא רָאנ ?טלָאמעד טכַארט רט סָאװ טסייוו רעוו ...טכַארט רע ןוא תחנ רַאפ
 -רעווינוא רעװעשרַאװ ןופ עקטנעדוטס יד ,סנייז לדיימ עגניי סָאד בוטש ןיא ךיז

 למרומ ַא טיג ןוא ריט עטייו עכיוה יד ןפע ןַא טיג ,לדיימ ןייש ,דנַאלב ַא ,טעטיס
 ףיוא שידיי ריא טימ טדער ןוא ןירַא עטַאט רעד ריא טפור ,שיליױּפ טרָאװ ַא

 ;ןסיילפ וצ

 ?טנרעלעג טנייה וטסָאה סָאװ לייצרעד ,עלהיח --

 ןיא אקוװד עגַארפ ענדַאמ סנטַאט ןופ טרעדנווװרַאפ ךיז טלטיור לדיימ סָאד
 .טסָאג םענופ טייהנזעװנָא רעד ןופ ןוא שידיי

 :וצ ןילַא טיג ןוא רעפטנע ןפיוא טשינ טרַאװ לדנעמ 'ד רעבָא

 טרידוטש סע ,רעכיב רעביא סע טגיל טכענ עצנַאג ,ּפָאק ןשינואג ַא טָאה'ס --
 !רעטקָאד ַא ןייז טעוו'ס ,ןיצידעמ

8 6 58 

 ךיז טזייװַאב סע לייו ,סיוא טשינ טמוק ןעלדנעמ 'ר טימ ןציז ױזַא גנַאל

 'ר טמענ רעכלעוו ,רעײגנײרַא רעדנא ןַא סעּפע רעדָא ,"עצדנָאשז, ַא דלַאב

 סָאװ ,רעמיצ םענעגייא ןייז ןיא ךימ עילע-ךורב טפור טלָאמעד ןוא ,וצ ןעלדנעמ

 ןענרעל ןופ טייצ רעיירפ רעד ןיא טמענ סָאװ ,עילע-ךורב .עילַאס רעד ןבעל זיא

 ?שלָארַאקרַאב,, עקידנגָאנ סיקסווָאקיאשט לדיפ םעד ףיוא סיוא טליּפש ,קיזומ סעיצקעל

 -עלק םענופ ןוא בוטש רעד ןופ טייקטמעשדַאפ עצנַאג יד טלייצרעד ןווינ רעד ןוא

 -ערעהוצנָא טימ ,קנוו א טימ רָאנ ןלייצרעד ָאד ןשטנעמ יד סָאװ ,קיטייוו ןקידנעמ

 ףיוא טקוקרַאפ ,רעטלע ,טכַארטרַאפ לָאמַאטימ ױזַא ןרעוו ןגיוא סעילע-ךורב .ןשינ

 טלָאװ עקַאט ןטרָאד ןופ יװ ,םיא טעז רָאנ ןײלַא רע סָאװ ,בוטש ןיא טקנוּפ ַא סעּפע

 רענעדייז סנטַאט םעד סָאװ ,החּפשמ רעייז ףיוא טרעיוה סָאװ ,ןטָאש רעד ןעמוקעג סע

 .ןשיוורַאֿפ טשינ םיא ןענעק תודמול ןוא קָארּפָאלש

 .1962 םערייא סָאנעוב ,"ןעלגיּפש עטקעדרַאפ,, :ךוב ןופ
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 ןענייז -- עיצַאזינַאגרָא-לוש עשידיי עלַארטנעצ .ָא .ש .י .צ -- תובית ישאר י
 -רַאװ ןיא רָאפנעמַאזוצ-לוש ןטשרע םייב ,1921 רָאי ןיא טלעוװ רעד וצ סױרַא ד

 לָאז .ָאלַאּפַא; ,סַאג עקסװָאקלַאשרַאמ ףיוא לַאז-רעטאעט ןסיורג ןיא,עש
 טָאה -- '"ָאשיצ יד ,עיצַאזינַאגרָא-לוש עשידיי עלַארטנעצ ענעפַאשעג יינ יד ןבעל

 סָאד .שטיװעלַאכימ שינייב ,רָאפנעמַאזוצ-לוש ןטשרע ןופ רעציזרָאפ רעד ןפורעגסיוא
 ,רעיוב-לוש ,רערעל-ןטַאגעלעד 1,500 ןופ תובהלתה טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא

 -סלָאמַאד ןופ ןקע עלַא ןופ לַאז ןיא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,טסעג ,רעפמעק עשיטילָאּפ
 -סור-סייוו ןוא עיסעלָאּפ ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןופ ןעמוקעג -- ,ןלױּפ ןקיט

 ןרַאגנוא ןוא עינעמור ןופ ןצענערג יד זיב ,עיצילַאג ןיא ףיט זיב ,דנַאל

 ןסקַאװעגסױא "ָאשיצ , טרָאװ סָאד זיא -- רָאי 19 ןיא --- 1940 זיב 1921 ןופ

 -ָאשיצ+ ,'רעדניק-ָאשיצ+ ,'רערעלדָאשיצ, ,ןלוש-יָאשיצ, :שרופמה םש ןימ ַא וצ
 -כעמ ,טייקוויסערגא טגָאמרַאפ טָאה יָאשיצ, .טנגוי-ָאשיצ, ,םעטסיס-יָאשיצ, ,ןרעטלע
 לוש עכעלטלעוו-שידיי יד, -- ןָאסלעדנעמ המלש ןבירשעג טָאה -- 'טעּפמיא, ןקיט

 -עפָאה ,ןעננומערטש עלַאנָאיצַאנ יד ייס ,עלאיצַאס יד ייס טרילומוקַא טָאה ןלוּפ ןיא
 רַאפ ןייסאב רעד ןעוועג ןיא ָאשיצ יד .עסַאמ רעשידיי רעד ןופ תומולח ןוא ןעגנונ

 -טלעוו ,עיינ ַא ןפַאש וצ טסעמרַאפ רעשירָאטסיה ַא ןעוועג זיא סע .ןעגנומערטש יד

 -רַאװ ןיא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ רעוט עטסוויטקא יד ןופ רענייא ,טַאּפ בקעי

 רָאי ןיא קָאטסילַאיב ןיא ןרָאוװעג ןריובעג ןזיא רע .קרָאי ןינ ןיא רעטעּפש ןוא עש

 טָאה (קרָאי וינ ןיא ןבילברַאפ ןוא ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו) 1939 זןיב 1921 ןופ .0

 ַא ןיא רע ןוא ,טדערעג ,רעבײרש רעטרעטסײגַאב ַא זיא רע ןוא ,בירשעג טַאּפ

 סעלוש-שידיי ןיא רערעל סלַא ןויטקַא ןעוועג ,טריגַאדער ,רָאטַארָא רעקידנעמַאלפ

 .עשרַאוו ןיא עיצַאזינַאגרָא לו רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןופ רַאטערקעס סלַא ןוא

 רעוועשרַאו רעד ןיא סנרּפ ןעוועג ,"דנוב , םעד קידנריטנעזערּפער -- וליפא זיא רע

 טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ רַאטערקעס רע ןיא קרָאי ויִנ ןיא .הליהק רעשידיי

 -יב-עזייר ןופ רבחמ רעד זיא טַאּפ בקעי ."טפנוקוצ, רעד ןופ רָאטקאדערטימ ןוא

 ןוא טכוזַאב טָאה רע .תונורכז ,רעביײרש עשידיי טימ ןסעומש ,ןעגנולייצרעד ,רעכ

 םיבושי עשידיי יד רָאג קנַאדעגירוטלוק ןשידיי םענרעדָאמ םעד טימ טרעטסײגַאב

 -געטניא טלַאטשעג ןייז זיא טנָאזירָאה רעוועעשרַאו ןפיוא רעבָא .טענַאלּפ םעד ןופ

 יד ןופ גנובײרשַאב ןייז ןופ טנעמגַארפ ַא ָאד רימ ןעגנערב ."יַאשיצ; רעד טימ טריר

 .עיצַאזינַאגרָא לוש רעשידיי-שידיי רעסיורג רעקיזָאד רעד ןופ טירש עטשרע



 -ָאיצַאנ ןדניבוצפיונוצ גנובערטש יד ןעוועג זיא סע .ןבעל ןשידיי ןופ םרָאפ ,עכעל

 עעדיא רעקידנזיילסיוא ,רעלַאנַאיצַאנרעטניא ,רעסיורג רעד טימ טייקשירשפעש עלַאנ

 ,"םזילאיצָאט ןופ
 עקידנפַאש ןוא עקידנפמעק יד ראפ טקנוּפלמַאז רעד ןעוועג זיא ?ָאשיצ , יד

 עשידיי עיינ יד .הכיבס ריא ןוא טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןיא תוחוכ-רוטלוק

 סָאװ ,טסעמרַאפ ןטגַאװעג ןלַאנַאיצַאנ ןוא ןלאיצָאס ליפ ױזַא טַאהעג טָאה סָאװ ,לוש

 ןרָאװעג טריקַאטַא זיא ,סנ רעשירָאטסיה ַא יוװ ןסקַאװעגסיוא ןוא ןרָאװעג ןריובעג זיא

 וופ ןוא קינייועניא ןופ םיאנוש ערענַאיצקאער ךרוד ,רענגעק עקיטכיזרעפייא ךרול

 "ער עשיליוּפ יד ,ןקיליטרַאפ וצ יז טכַאמ ַא ןענַאטשעגפיוא זיא ריא ןגעק ,ןסיורד

 טָאה ןעמ ."עיצַאנַאס ,, יד ,"עיצעד:נע,, יד ,םזיטימעסיטנַא רעשיגָאלָאָאז רעד ,עיצקַא

 רעטנוא ןײגרעטנורַא וליפא טּפָא ,סנבָארגצוש ןיא ףיט ןקיטסעפנייא ךיז טפרַאדעג

 עג ןיא יַאשיצ, ,סעיציזָאּפ ליפ ףיוא ףמַאק םעד ןּויפ טפרַאדעג טָאה ןעמ .דרע רעד

 .רעקידייטרַאפ ןוא רעפמעק יד ןופ ,המחלמ-ילעב יד ןופ בַאטשילַארענעג רעד ןעוו

 ,םויק רַאפ ןעלטימ ןפַאש ,ןעלמַאז וצ לַאנעטרַא רעד ןעוועג זיא יַאשיצ; --

 ןפַאשעג ןפרַאד סע ןוא -- ,ךרד ריא ןיא יינ ,ליצ ריא ןיא יינ -- יינ זיא לוש יד

 ,םַארגָארּפ ריא ,לוש רעד ןופ ךורע -ןחלוש רעד ןוא הרות יד ,םירישכמ יד ןרעוו

 עלַארטנעצ יד זיא ,ָאשיצ, יד -- .רעכיב-ןרעל עּריא ,קידָאטעמ ןוא קיגָאגַאדעּפ ריא

 לָאמוצ סיוא טעז יז .גנוי זיא לוש יד .לוש רעד ןופ הרות רעד רַאפ בוטשקרעוו

 ריא ןטײרּפשרַאפ ףרַאד ןעמ .קלָאפ ןופ ןגיוא יד ןיא ךעלדנעטשרַאפמוא שילרעטסיוא

 טפַאשיײרט -ןסָאמ טימ יז ןעלגנירמורַא ;תונווכ עריא ,ןליצ עריא ןרעלקפיוא ,עעדיא

 ,עיצַאטיגַא ,עדנַאגַאּפָארּפ ןופ ןישַאמ יד זיא יָאשיצ, יד --- .טייקנבעגעגרעביא ןוא

 .תוחוכ-ןסָאמ יד ןופ עיצַאזיליבָאמ רעד רַאפ ,גנורעלקפיוא

 -עג ןריובעג לוש יד זיא ןעגנוגעווַאב עכעלטּפַאשלעזעג ןופ דלעפ-ףמַאק ןפיוא

 עשיעדיא ענעדיישרַאפ ןופ ןעמוקעג ןענייז רעציטש ןוא רעיוב ,רעפַאש עריא .ןרָאװ

 -ןעהּפָאמוא ,ןטסיקלָאפ ,ןטסינויצ-ילעוּפ ,ןטסידנוב -- ןעגנוגעווַאב ןוא ןעגנוטכיר

 ןייק טַאהעג טשינ קידנעטשבלעז ,רעדנוזַאב ןבָאה ייז ןופ ענייק .עטקינייארַאפ ,עקיג
 ייב רָאנ ןטלַאהסיוא ךיז ,ןעלקיװטנַא ךיז ,ןבעל טנָאקעג טָאה לוש יד --- טייהרעמ

 -עג רענײמעגלַא ןַא ייב רָאנ .תוחוכ עוויטקורטסנָאק עלַא ןופ טנָארפ ןטקינייארַאפ ַא

 ןיא ןפמַאק-ײטרַאּפ ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג זיא סע .טייקנבעגעגרעביא ןוא טפַאשיירט

 ,ןתקולחמ טרעמעג ךיז ןבָאה סע .טפרַאשרַאפ רעמ ןוא רעמ ץלַא ןרָאװעג ןענייז ןלוּפ
 ,יָאשיצ, רעד ןופ טנעוװ יד זיב רָאנ ןגָאלשעגנָא רעבָא ןבָאה ייז ,ןעגנוטלַאּפש

 טביילב יז .םויק ריא סיוא טלַאה יז ,טייצ רענעי ןופ רעדנווו ַא טושּפ זיא !ָאשיצ;
 -וכ עטקיניירַאפ טימ ןָאט ןָאק ןעמ סָאװ ,םעד רַאפ עיצַארטסנָאמעד יד זיא יז .ץנַאג
 ,שינעדנעטשרַאפ עקיטייזנגעק ,עיצַארעּפָאָאק טשרעה יָאשיצ, ןופ ןשיט יד ליב .תוח
 .תוירחא ןופ הניכש יד רעיוב ןוא רעוט עריא רעביא טבעווש סע

 לוש-סקלָאפ רעד ןיֹא ,עשרַאװ ןיא 1920 לירּפַא ןט12 ןוא ןט11 םעד רָאפ טמוק
 םוידיזערּפ רעד .רָאפנעמַאזוצ-לוש ןקידנעמוק םעד ןגעוו גנוציז ַא ,49 עלימ ףיוא
 ןטרָאד .טַאּפ .י ןוא רוש .מ, שיפּפעלק .י ,יליגריוו:ןַאגַאק ךורב :גנוטַארַאב רענעי ןופ
 -סייוו ןוא עטיל ,ןליוּפ ןופ רָאפנעמַאזוצ-לוש ןטשרע םעד ןפור וצ ןסָאלשַאב טרעוו

 ןפַאשעג טעװ סָאװ ,עיציזינַאגרָא יד :גַאלשרָאפ רעד טמוק ןטרָאד ןוא .דנַאלסור

 ,?עיצַאזינַאגרָא-לוש עשידיי עלַארטנעצ , ןרעוו ןפורעג לָאז ,ןרעוו
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 זיא סע .רָאפנעמַאזוצ-לוש ןטשרע ןופ גָאט םענעי ןורכז ןיא ךעלטייד עז ךיא
 ןופ ,עקישזד ןופ ,סערטסאילאכ עצנַאג ןיא ,אתורבח ןיא .ןגרָאמירפ רעקידרעמוז ַא

 ףיוא ?ָאלָאּפַא, רעטַאעט םוצ רעוט-לוש ,רערעל ןעייג ,עקּפילָאװָאנ ןופ ,סעקװעלַאנ

 ענעמוקעג ,רערעל יד רַאפ ןפָא טיירב ןענייז ןריט-רעטַאעט יד .סַאג עקסווָאקלַאשרַאמ

 ןרָאדירָאק יד ןיא ,רעטַאעט ןופ עיִאפ יא טשיור סע ,טלמוט סע .ןלױּפ ץנַאג ןופ

 .ןריט יד ייב

 ןּפורג-ײטרַאּפ טיול טליײטעצ ,תונחמ ןיא טצעזעצ זיא ןעמ .לופ זיא לָאז רעד
 "רעד ןיא זיא ץלַא .עקיגנעהּפָאמוא ,ןטסיקלָאפ ,עטקינייארַאפ ,ןויצ-ילעוּפ ,ןטסידנוב

 -- ענובירט רעד ףיוא .העש רעד ףיוא ,טרַאװעג םעד ףיוא טָאה רוד ַא ,גנוטרַאװ

 -- שילױּפ ףיוא ךיוא ,תויתוא עשידיי עסיורג טימ ןטפירשפיוא ,רענעפ עטיור

 ?ןלוש עשידיי יד ןופ רערעל ןופ רָאפנעמאזוצ ,

 עגנוי ןופ טיײטשַאב טייהרעמ יד רעבָא ,ּפעק עיורג רָאּפ ַא ךיוא ָאד ןענייז סע

 יד העש רעקיטציא רעד ןיא ּפָא רימ ןעגנילק סע .עטרעטסיײגַאב ןוא עגנוי .ןשטנעמ

 סע,, :רָאפנעמַאזוצ םעד טנפעעג טָאה רעכַאמרעדולּפ ןושרג 'ח עכלעוו טימ ,רעטרעוו

 רימ -- .טגָאזעג רע טָאה -- "המחלמ-טלעוו עכעלרעדיוש ,עקיטולב ַא ןעוועג זיא
 ןופ תונברק ךיוא ,תונברק-המחלמ ץוח .רעטנזיוט רעקילדנעצ טימ טלָאצַאב ןבָאה

 -רַאפ טשינ ןבָאה רימ .םלוע םע םוצ םלוע תאנש ןופ ,םזיטימעסיטנַא ןופ ,ןעמָארגָאּפ

 רימ .קלָאפ רעזדנוא ןופ ,טלעו רעד ןופ גנוטכירפיוא רעד ןיא ןביולג םעד ןריול
 רַאפ ןלוש טיובעג ,טנלע ןוא טיוג ןופ םי ןיא ,המחלמ רעד ןופ רעייפ ןרעטנוא ןבָאה

 ךעלדייב יװ ןעזסיוא טנָאקעג טָאה סע .עזָאלמיײה יד רַאפ ןעמייה ,רעדניק ערעזדנוא

 טָאה זדנוא ןופ רענייא רעדעי .ןיז א םעד ןיא ןעוועג רעבָא זיא סע ,סעיזַאטנַאפ ןופ

 יד ןופ ענייא ןסירעגּפָא ןעוועג ןענייז רימ .עטכישעג רעד ןופ לוק סָאד טרעהעג

 יד טעמכ ,ןָאטעג רימ ןבָאה ךָאד .תוכולמ ענעדיישרַאפ ןשיווצ ןפרָאװעצ ,ערעדנַא

 ."לוש עיינ יד טיובעג ןבָאה רימ --- טָאט עבלעז

 יװ ,לָאמ ַא ךָאנ רעה ךיא ,ןטיירטש .ןעגנוניימ ענעדיישרַאפ .ןטַאבעד .רענדער

 רעטשרע רעד טייטש ענובירט רעד ףיוא .םלוע םעד ןייא טליטש קָאלג רעכיוה ַא

 -עג ,עסייוו ּפָאק ןסיורג ַא טימ ,רעטעברָאהעג ַא ,שטנעמ רעקירעדינ ַא .רעציזרָאפ

 טגנילק טָא ןוא ,ןגױא עיולב עטוג טימ ,םינּפ ןקידנעלכיימש ַא טימ ,רָאה עטכיד

 "..סעטרבח ןוא םירבח, :םיטש ןייז קידנרענוד

 -עג ,ןקירעדינ  ַאזַא וצ םיטש עקידהחרובג ַאזַא ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןופ

 / ַא ,שטיװעלַאכימ שינייב זיא סָאד -- ?רע זיא רעוו ?ןשטנעמ ןקיּפעקיױרג ,ןטלעווק

 רעקסירב ַא ןופ ןוז רעד ,טסידנוב ַא זיא שינייב .עדנעגעל ַא ,עלהשעמ ַא ןעמָאנ

 זיא רוטַארעטיל-טלעװ .ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ייב קיניו'ל רעד ,רעסָאלש ןעמערָא
 ןייז זיא םזילאיצָאס ,ןוחטב לעב רעטסערג רעד .טמיוש רע ןכלעוו ןיא ,םי רעד

 ,ןביולג

 טָאה ,רערעל עשידיי ,ריא , :רעטרעוו ענייז ןופ תורוש עקינייא ןענייז טָא ןוא

 ערעייא ףיוא ןשינעטלעהַאב עשירָאטסיה עריא ןופ לוש עשידיי יד ןגָארטעגסױרַא

 ,עציײלּפ ןיא עציילּפ ןגָארט וצ יז ןפלָאהעג ךייא ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד .סעציײלּפ

 ןוא רערעל ןשידיי םעד ןָא .ןעמַאזוצ ןייג !ךיוא רעטייוו ןלעװ ןוא ,המשנ וצ המשנ

 *..לוש עיינ ןייק ָאטשינ זיא רעטעברַא ןשידיי םעד ןָא

 ףוסד לכד ףוס זומ ןעמ עכלעוו ןופ ,תועד-יקולח ,סעיסוקסיד עקידרעייפ ,ןטַאבעד
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 יד רעה ךיא ,רָאפנעמַאזוצ ןופ סולש םעד עז ךיא .חוכ ןטקיניײארַאפ ַא ןגָאלשטױא
 -ָאס עסיורג ךיז ןגָארט סע ,סעטרבח ןוא םירבח, :שטיוװעלַאכימ שינייב ןופ דייר

 ,לוש רעיינ ַא ןופ רענרעק יד דלעפ רעזדנוא ףיוא ןגָארטרַאפ ייז .סמערוטש עלַאיצ

 ךיז ןבָאה רענרעק יד .שידיי ףיוא לוש ַא ,רעטעברַא ןופ לוש ַא ,עשיִדיי ַא לוש ַא
 -עג רעד ,קיטייצ זיא עעדיא יד ,ןײזטסוװַאב רעזדנוא ןיא טרעקַאעגנייא ףיט ןיוש

 ןטשױע םעד רעלקרעד ךיא .העש עסיורג א טציא זיא סע .ףייר םָאקלופ זיא קנַאד
 ,"טקידנעעג רַאפ רָאפנעמַאזוצ

 טשרע זיא סָאד זַא ,רימ ךיז טכוד טנעמָאמ םעד ןיא ןוא ,רעטרעוו יד ביירש ךיא
 טרעדנוהרָאי רעצנַאג ַא יו טיוא ןיוש טעז סע .ןטכענ טשינ ,ןיינ רעבָא .ןעשעג ןטכענ
 -עלעד 1,500 יד ,לַאז ןסיורג םעד ,רעמינּפ יד ,ןטלַאטשעג יד עז ךיא .קעװַא טלָאװ

 "עג ןענייז עטלייצעג ...רעיוב עכעלטרָאװטנַארַאפ עטסנרע ,עליטש יד עז ךיא .ןטַאג
 | ,?ָאשיצ , יד ןפַאשעג ןבָאה ייז .תונורכז יד ךיז ןיא ןגָארט ןוא ןבילב

 ,19547 2 ,קרָאי וינ ,"ךוב-רוכזי-רערעל , ןופ טנעמגַארפ
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 : סעינט שי נס ,,,ירצט ,,,י"רצס ,,,יט יי ידע יי ,יידרנס יי רעט יריד נס א"ב
 ו ץנַארעמָאּפ ןושרג ּי

 0 ,,י"סס 09 .,,יסס 90 90 99 .,יסס 90 90 90. 00... 90. סו :

 ןקיוײל .ה ףיױא טמענ עשרַאװ

 קי 2

 ןלױּפ תנידמ ץנאג רעביא ןוא עשראוו רעביא ןוז ,ילב רעלופ ,רעמוז זיא סע

 ,הלגע-יקסבארג רעטמיראב רעד ןופ ןּפמארק ןיא ןבעל עשידיי סָאד

 ,סיורג זיא דחּפ -- ןוא רעגנוה ,טיונ עשידיי יד

 עשרַאװ טָאטש:טּפױה רעד ןופ טנגוי עשידיי עקיטכיל יד ,טנגוי עשידיי יד

 ,קיורמוא זיא -- ,ןלױּפ רעביא ךעלטעטש ןוא טעטש רעטרעדנוה יד ןיא -- ןוא

 .תומולח טימ לופ זיא ןוא טלּפַאצ
 | .תומולח עסיורג

 טריפ ןעמ ,טדער ןעמ ,ךיז טרעּפמַא ןעמ ."ןענייארַאפ,, יד לופ ןענייז סע

 ןבעל שידיי טנוזעג ַא ןעיוב וצ ,לארשי ץרא ןייק !יןפיול,, ךיז טיירג ןעמ :תוקולחמ

 ןענַאװנופ ,חרזמ ןטלַארטשעגפיא םוצ "?טילפ, ןעמ -- ןוא דרע רענעגייא ףיוא
 ,די םעד ךיוא ןוא טלעוו עצנַאג יד ןעײרפַאב ןופ הרות יד טיירש סע

 ןרישרַאמ סע .ןָאפ רעיולב-סייו רעד טיִמ ןטסינויצ יילרעלכ ןרישרַאמ סע
 ךעלדנעפ עטיור ןטסינומָאק עשידיי ןפרַאװרַאפ סע ;ןָאפ רעטיור רעד טימ ןטסידנוב
 .תוסיפת ןָא ןליפ --- ןוא ןטָארד:-ףַארגעלעט יד רעביא

 ,ןײלַא ךיז טימ ןוא טלעוו רעד טימ לגנַארעג רעסיורג ַא ןָא טייג סע

 טולב ךעלטנגוי שידיי ןוא עסייה ןענייז ,ןעײטרַאּפ יד ןשיוװצ ןעגנולמַאזרַאפ יד
 ,ןלַאז -גנולמַאזרַאפ יד ןיא טניר

 ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי יד רעביא םיחלושמ ,םיפיטמ ךיז ןעיצ סע
 ןשידי םעד ,טנגוי עשידיי יד טמערַאװ ןעמ ,טריזינַאגרָא ןעמ ,טיצרעד ןעמ ---
 .ןריט עשידיי יד ןיא טּפַאלק סָאװ ,ןגרָאמ ןקיטכיל ןפיוא ןעגנונעפָאה טימ שטנעמ

 ןטעָאּפ עשידיי .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ םינהוכ יד -- ןעמעלַא רעביא
 טימ טנעגוי רעשידי רעד וצ ןעמוק עטנרעלעג עשידיי ,רעטסײמ-עזָארּפ עשידיי
 ןוא טעטש עשידיי יד ןָא ןדניצ .הרות טימ ןוא המכח טימ ןעמוק ,דיל ןשידיי םעד
 טליטשרַאפ רוד ַא -- ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רענעגנַאגעגפיוא רעד טימ ךעלטעטש

 ,טרָאװ ןשירעלטסניק-שידיי םעד טימ תומולח יד ,טפַאשקנעב יד ,רעגנוה םעד

 .קיצנאווצ ןוא ףניפ ןוא טרעדנוה ןצניינ רָאי :

 רעגעלרַאפ ,רָאטקַאדער ,טסילַאנרושז ,טסיעסע ,רעטכיד -- ץנַארעמָאּפ ץשרג

 עשרַאו ןיא .1904 רָאי ןיא ,עשרַאוו ייב ,יקסַאלדָאּפ ווָאלָאקָאס ןיא ןריובעג --

 ,1929 רָאי ןיא עדַאנַאק ןייק טרעדנַאװעגסיױא .1928-1920 ןרָאי יד ןיא טניװועג

 עזעידי עטמירַאב ןופ דיסח ןוא דניירפ רעשיטסַאיװטנע .ָאטנָארָאט ןיא טנױװ

 ןקיוויל .ה ןופ סרעדנוזַאב רָאג -- סרעביירש
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 ערעיז ןפרַאש רעדניק עשידיי .ןקעטָאילביב יד ןיא רעכיב סיוא ןלעפ סע

 עסיורג יד רעביא עטפַאגרַאפ ךיז ןגיוו -- ןוא רעצרעה ערעייז ןעמערַאװ ,תוחומ

 ןיא ןבעל רעייז ןופ רעלייצרעד ןוא רעגניזַאב יד ,םינהוכ יד ןופ רעטרעוו

 : .רוד רעודנוא

 .עשרַאװ ןייק ןעיצ עלַא
 עסיורג יד ןבעלטימ---ןוא ךָאק ןעמַאס םעד ןיא ,טימ עמַאס רעד ןיא ןייז ןליוו

 ,טָאטש-סיורג ןיא ?ןשיט,, יד ןופ ןעמוק סָאװ ,ןשינעעשעג

 ,ןכערב ןָא ךיז טבייה ,עשרַאװ ,ןליוּפ-שידיי ןופ ןיורק יד ,רעטנעצ רעד

 טלעוו רעד ןיא ןעיצ ,דיל ןשידיי ןופ רעטסיימ יד ,רעגניז יד קעווא ןעייג סע

 ,סעבַאגסױא עשירַארעטיל יד ןוא רעקיטעמוא ןרעוו וצ ןָא טבייה עשרַאװ .,ןײרַא

 ,טליקעגּפָא ןרעוו ,רעייפ טימ ןוא שודיח טימ ,הרושב טימ ןעוועג לופ ןענייז סָאװ

 -- ןוא רעטכַאזַאב

 ,עשרַאװ -- ןייק זומת שדוח םעניא טמוק קיווייל
 ,םיא ךָאנ -- ןוא םיא רַאפ ערעדנַא ןעמוקעג ןענייז סע

 שידיי טלּפַאצעגפיא טשינ ױזַא ,ןדנוצעגנָא טשינ ױזַא טָאה רענייק --- רעבָא
 ,קיווייל --- יװ ,ןליוּפ

 ןלױּפ-שידיי ןופ ןכָאװרעדניא םעד ןיא בוט"םוי ןרָאװעג זיא

 ןקיווייל ,ןעז ןקיווייל טעװ סָאװ ,עשרַאװ וצ האנק עסיורג ַא ןעגנַאגעגפיוא זיא
 יד טיירגעג ךיז ןבָאה סע ,ןעײטרַאּפ עלַא ןופ םיגיהנמ יד טיירגעג ךיז ןבָאה .ןרעה

 | --- ןוא רעליּפשיוש עשידיי יד ,ןשטנעמיןעּפ עשידיי
 ?ןסעגרַאפ ןָאק רעוו ,ןסעגרַאפ ןָאק רעוו
 טימ טנװָא רעמוז ַא ןסיורד ןיא .סעגערב יד רעביא לופ -- רעטאעט:יקסנימַאק

 ינַּפ יד -- עניב רעד ףיוא .ןדיי ליפיוזַא -- ןוא טכיל ליפיוזַא ,ןרעטש ליפיוֶיַא

 ןוא םימכח ידימלת עשידיי ןופ .ןעײטרַאּפ עשידיי ןופ ּפעק יד .ןלױּפ שידיי ןופ
 ,םיררושמ עשידיי

 ,ןילטייצ ללה -- טלַאטשעג עשידיי עסיורג סָאד --- עלַא יז טימ

 סע ןוא ושָאטַאּפָא ףסוי -- םיא ןבעל .קיוויל :עיר רעטשרעדָאפ רעד ןיא
 ,הדובע ןַא רַאפ ,ליטש ,ליטש זיא

 ענעביוהעגפיוא טימ טדער סע .טיררושמ יד ןדער סע .ןעײטרַאּפ יד ןדער סע
 ,ןילטייצ ללה -- ּפָאק סקיווייל רעביא טנעה

 רעעז ַא ,איבנ ַא זדנוא וצ ןעמוק לָאז סע ,טמולחעג טכענ יד ןיא בָאה ךיא,
 ?תוחילש ןייז טימ ,טרָאװ ןייז טימ ןכַאמ קידעבעל זדנוא לָאז רע ןוא

 סָאװ ,םולח םעד ,ןקיוויל טשטנעב רע -- ןוא טנעה ענייז רעכעה טבייה רע
 .ןרָאװעג םיוקמ זיא

 ןדנָאלב םעד ןיא ןײרַא ךיז ןדיינש ןגיוא רעטנזיוט .ןביוהרעד זיא םלוע רעד

 ,טנעה עקידנשטנעב יד רעטנוא ןגיובעג ךיז טָאה סָאװ ,טלַאטשעג

 ַאקסנימַאק אדיא ,לחר רתסא ןעוו ,ףיוא ןעלּפַאצ רעצרעה עלַא ,ליטש זיא סע
 ,םלוג ןופ טקַא ןַא ןליּפש גרעבמאס ןוא

 ,ליטש זיא סע

 ןיילק ַא ייב קעװַא ךיז טלעטש .טלַאטשעג ַא עניב רעד ףיוא ךיז טזייװַאב סע

 ןוא השבלה רעכעלרעדנוװ ןייז טימ ,טייקנייש ןייז טימ טּפַאכרַאפ --- ןוא לדומע
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 -שירעלטסניק-טכע ליפיוזַא טימ ,טימעג ליפוזַא טימ טנעייל ןָאזרעדָארב השמ --
 ,ףיוא טרעה ,דימ טרעוװ ריא זַא ןוא דנַאטשפיוא ןופ ןקָאלג יד ןיא טגנילק,, -- טייק
 ",ןעגנילקרעד ןיוש ןײלַא ןלעװ ןקָאלג יד

 סע -- ןוא רעדיל טנעייל ,טדער ,דחּפ טימ לופ ,רענעקָארשרעד ַא ,קיווייל

 -םוי טרעוו סע ןוא טרָאװ טקיווייל ,טייקלעה סקיווייל ןליופ שידיי רעביא ףיוא טייג

 ,טײקידעכָאװ רעיורג רעד ןיא בוט

 ןעז טלָאװעג ןבָאה ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי רעטרעדנוה -- םעד ךָאנ

 ,ןרעה םיא ,ןקיווייל

 ןענָאק זיולב רע טעוװ .דנַאל-הלואג ןיא טרָאפ רע ,טייצ ןייק טשינ קיווייל טָאה

 ,ערעסערג יד ,טעטש ןעצ ןיא ןייז

 ןרעה טשינ ןקיויל טעװ סָאװ .,טנגוי עשידיי יד ןרָאװעג קירעיורט זיא
 .ןעז טשינ

 םיא טעװ עז ָאי םיא טעװ ,לטעטש ןיימ :טנשקערַאפ ךיז בָאה ךיא רעבָא
 .ןרעה ָאי

 זַא ,ןשטיװַאר ךלמ ייב ,חיגשמ ןעיירטעג סקיווייל ייב טלעוּפעגסיױא ךיא בָאה
 | ,ןייז ךיוא ,ווָאלָאקָאס ,לטעטש ןיימ לָאז ,ןעצ יד ןשיווצ

 ,ןטסינויצ ,עלַא ,עלַא ןפוררַאפ בָאה ,םײהַא ןפָאלעג הרושב רעד טימ ךיא ןיב
 -ומָאק ןטסיערבעה ,ןטסישידיי ,ןטסידנוב ,יחרזמ ,ןויצ יריעצ ,(עקניל) ןויצ ילעוּפ

 ,עלַא ,עלַא ,ןטסינ
 ,טיירגעג ךיז טָאה ןעמ --- ןוא

 1964 ,ָאטנַארָאט ,לַאנרושז רעשידיי רעד
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 ,רעדירב ףניפ ,רעטספווש ןייא ,עמַאמ יד ,עטַאט רע

 ,רעדיר יװ ,לפעל טכַא ,רעלעט טכַא .גָאטימ זיא'ס

 .ןגיובעג ןדעי ייב -- סרעקנַא יד יװ ,ּפעק טכַא

 / .ןגיוא עטלּפענרַאפ טימ ,ךיז ןיא ןקנוזרַאפ

 ,ןסעזעג רענייק טלָאוװ'ס יוז --- שיט םורַא טציז'מ
 ,ןסעגעג ךיז ןיילַא רעדעי טלָאוװ'ס יוװ -- טסע'מ

 ,ןטינשעג רעסעמ ןטימ ץרַאה סָאד ךיז ןיילַא

 . . . ןטישרַאפ טנורגּפָא ןייז ןלעוו טלָאװ רעדעי יו

 ,ןסיב רעד ןדעי ייב זיא --- ןייטש ַא יו ,רעווש ןוא

 ןסיוו ליוז רעדעי סָאװ ,ןעייקעצ טשינ ןָאק'מ

 : ןגייווש םענעסיברַאפ ןיא ,ךיז ייב סע טגערפ ןוא

 ןגייא טשינ ןוא דמערפ ךיז זיא ,טולב ןופ טולב ,סָאװרַאפ ---

 .רעדירב ףניפ ,רעטסעווש ןייא ,עמַאמ יד ,עטַאט רעד

 רעדיוו ,ךיז םיחרוא יװ ןעמ טייגעצ --- גָאטימ ךָאנ

 ,ןעמי טכַא ףיוא קירוצ ;ןטלעװ טּכַא ןיא קירוצ

 ןעמַאװצ ךעלפיש טכַא ,םערוטש ןיא ןעגנערב סָאװ

 ןלַאטרַאװק-רעטעברַא

 קי -2

 ןלַאנַאק ענעגיוצעגכרוד יװ ,לָאמ ש/
 ,ייז ןגיל
 -- ןסַאג עטסערּפעגפיונוצ עשיטָאטשרעטניה יד
 ,ןלַאטרַאװק-רעטעברַא

 רָאי ןיא עשרַאוװו ןיא ןריױבעג .טסירַאומעמ ןוא טעָאּפ -- ווָאקינרעיּפַאּפ ףסוי
 ןוא עּפָארײא ןיא סעזייר .לארשי ץרא ןיא -- ןסייררעביא טימ -- 1924 טניז .9
 -רַאפ ןטפַאשקנעב ןוא ןטנעמיטנעס עשירעטכיד ענייז עלַא טימ .טלעוװ רעד רעביא
 -- -- טנגוי-רעטעברַא רעשיטסינויצ ,רעוועשרַאוו ,רעשיטסילַאעדיא רעד טימ ןדנוב
 ןיא רעטכיד רעד סניײז ןבעל עשירעפעש-שיטעָאּפ ,עפייר ,עצנַאג סָאז טעמכ ןוא
 -- רעדיל רקיעב -- רעכיב קנילדנעצ ַא ןופ רבחמ .לארשי ץרא ןיא אקווד ,שידיי
 ַא ןרעװ וצ ןעוועג הכוז טָאה "ןייז לָאז, דיל ןייז .תונורכז ןוא ןעגנולייצרעד ןוא
 ,רעצנַאג ַא -- ןיינ ןעגנוזעג גנַאל ןרָאי סע טָאה עשרַאװ ץנַאג ,דיל-סקלָאפ
 .ךָאנ סע טגניז ןעמ ןוא ,רוד רעטקנעברַאפ
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 ,ענעפרָאװעגנָא
 ,עטלעגרַאפ ,ענעסקַאװעצ טכעלש רענייצ יו
 ,ערעדנַא'ס ףיוא סנייא ךעלזייה ןגיל

 ,עטלעושַאב ,עטלּפערטַאכ

 ,עטלַא ךעלקירב יוװ ,סעקינַאג טימ ענעגנָאהַאב

 ,טנעוו עָארג וצ ענעלַאפעגוצ ןריט רעטנוא
 / ,רעטצנעפ טימ שירעלטעב ןקוק סָאװ
 ,עטלַאק ןוא ענעשָאלעגסיוא ןגיוא טימ יו

 ,טנעלָארדעגנָא ךעלָאלב סעניר רעביא

 ...טנעה ענשַאּפערָאה ףיוא ןרעדָא יו

 ןלַאנַאק ענעגיוצעגכרוד יװ ,לָאמש
 ליל ןגיל

 -- ןסַָאג עטסערּפעגפיונוצ עשיטָאטשרעטניה יד

 ,ןלַאטרַאװק-רעטעברַא

 ,ייז ךרוד ךרוד ,ןרָאי יו ,געט ןעיצ

 ,ןגָאװ ןרעווש ַא ןופ רעדער עקידנצכערק יװ

 ,טגיילעצ ייז ןיא טכענ ןגיל

 טניה עזייב עקירעגנוה יו

 ,ןגָאט וצ ןָא טבייה'ס זיב ,ןליב ,ןליב סָאװ

 רענעמ ןזָאלרַאפ ףור-ענעריס ףיוא ןוא

 ,דניק ןוא בייוו ןוא זיוה
 ,ןעייג ,ןעייג ,ןעייג -- ןוא

 ןעײמרַא ענעטָאשעצ ,עטרעטצניפרַאפ יו

 ןגָאלש ךיז ,ּפָא ץעגרע

 ,טיונ :אנוש ןטימ

 , . . טיורב ַא -- םײהַא טכַאלש רעד ךָאנ ןעגנערב ןוא

 לסעג עטיוט סָאד
 ןץב 2

 ןרָאװעג ןגיוצרעד ןוא ןריובעג זיא ןעמ וװ עלעסעג רעדָא לסעג סָאד ,סַאג יד
 לסעג סָאד ,סַאג יד -- זיוה סעמַאמ-עטַאט ןופ לעווש רעד רַאפ ןעוועג טליּפשרַאפ ןוא
 טימ לָאמַא ךיז טנָאמרעד ןעמ רעכלעוו ןָא ,םייה רעד ןופ לייט ַא זיא עלעסעג רעדָא

 ןיא טנגוי יד ןוא טייהדניק יד ןעוו וליפא -- רעױדַאב ןוא טפַאשקנעב טימ ,עביל
 . . . דייז ןיא ןוא טעמַאס ןיא עטלקיוועג ןוא עטלכעקעג ןייק ןעוועג טשינ זיא ,ריא

 ט2 2 2

 ןוא ,עקזינ :סע טָאה ןסייהעג שטָאכ ,לסעג עטיוט סָאד סע ןעמ טָאה ןפורעג
 ,סַאג רעלָאמש ,רעגנַאל ַא ןופ לייט ַא רָאנ ,ךיז רַאפ לסעג ןייק טשינ סע זיא ןעוועג
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 ,גנַאלש עטקַאהעצ ַא יוװ ןגעלעג --- ןסַאג -טָאטשכָאנ ןוא טָאטשרָאפ ךס ַא יו זיא סָאװ
 רעװעשרַאװ ןופ ןקרַאּפ ןטרעיומעג ןעָארג ןָא טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה'ס ּפָאק סנעמעוו
 ...תורבקה:תיב ןשידיי

 עטיוט סָאד, ןפורעג לסעג סָאד טָאה ןעמ סָאװרַאפ טשינ ךיא סייוו םויה דע
 סכייר ַא ןוא סקידעבעל ַא לסעג ַא ןעוועג אקווד סע זיא ןתמארעדניא תעב ,"לסעג
 ץנַאג ַא רַאפ ןעוועג גונעג ןטלָאװ סָאװ ,ןשינעעשעג עקירעיורט ןוא עכעליירפ טימ
 ... לטעטש

 .רעדניק טימ -- סַאג עמערָא עדעי יװ ,ןעועג לסעג סָאד זיא ןטסכייר םוצ
 םעד ןבָאה סָאװ ,םיעגושמ טימ ןעוועג טשנעבעג ךיוא רעבָא סע זיא קינייו טשינ
 עליופ רעקיטש טימ ייז ןפרַאװַאב :יײז ךָאנ ןפיולכָאנ :ןָאט וצ סָאװ ןבעגעג גרַאוװניילק

 ..פעלק ענעגושמ ייז ןופ ןּפַאכ ןוא ,טגָאיעג ייז ןופ ןרעוו ;לּפע

 ךיז ךיא בָאה ,"הרבח עסייוו, ןופ קיטש עדליוו ןוא ןעיירעליּפש ךס ַא ןיא יו
 קיטליגכיילג ןצנַאגניא שטָאכ ,םיענושמ ךָאנ געיעג ןייק ןיא טקילײטַאב טשינ ךיוא
 רַאפ סערעטניא ןיימ :טרעקרַאֿפ ,ןעוועג טשינ ךיוא ךיא ןיב ייז וצ וויסַאּפ ןוא
 ןפָאלעגכָאנ ייז ךָאנ ןענייז סָאװ יד ייב יו רעסערג ךס ַא ןעוועג זיא םענעגושמ ַא

 ךָאנ בָאה ,לשמל ,ךיא .טניה יוװ לידבהל ,ןבירטעג ,ייז טגָאיעג תולוק עדליוו טימ ןוא

 סָאװ ץלַא טימ זיולב ךיז ןענעקַאב וצ ידכ ןסַאג ךס ַא ןײגכָאנ טנָאקעג םענעגושמ ַא

 געלפ םימעט עבלעז יד בילוצ ,טדער רע ױזַא יו ןוא סָאװ ,ןרעה וצ ןוא טוט רע

 ,יוח םיעגושמ ןופ רעטצנעפ ַא ןיא ןקוקנײרַא ןוא ןײטשּפָא גנַאל ןעהעש ךיוא ךיא
 .עקסרעטַארפינָאב ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ

 "וצכָאנ טגַאװעג רעבָא ךיא בָאה רענעגושמ רעדָא םענעגושמ ןדעי ךָאנ טשינ
 ריט ַא טניוװעג טָאה סָאװ ,ענעגושמ יד האל-לחר רעטכָאט סטחוש ןכָאנ ,לשמל ,ןייג
 טַאהעג-ארומ וליפא ןוא ןעגנַאגעגכָאנ טשינ ךיא ןיב ,םייה ןיימ ןופ ריט ַא ןגעקטנַא
 טדערעג וליפא ןוא ןעגנַאגעגוצ טנעַאנ ץנַאג ךיא ןיב ,ןגעקַאד .,ןָאט וצ קוק ַא ריא ףיוא
 ;ףיוה ןקידתונכש ןטייוװצ ןופ "עקטנעגילעטניא , יד אקשטינַאפ רענעגושמ רעד וצ

 ןסיוטש יד טימ "עשקטנעגילעטניא, יד אקשטינַאפ זַא ,טליפעג טלָאמעד ןיוש בָאה'כ

 -לחר ןופ רעכעה טייטש ןוא שטנעמ רערעסעב ַא זיא ,סמערָא יד רעטנוא רעכיב

 רעדניק עלַא ףיוא דחּפ ַא ןפרַאװנָא טגעלפ סָאװ ,(טקָא-לפוב) סקַאלפיפ םעד ןהאל
 ,ענעסקַאװרעד ףיוא וליפא ןוא

 -ַאב וצ ןוא ןבעלוצפיוא הנווכ ןיימ טשינ ךיוא זיא'ס ןוא ,העדב טשינ בָאה'כ
 ןַא זיא ייז טימ ךיז ןעמענרַאפ .לסעג-ןריובעג ןיימ ןופ םיעגושמ ןּפיט עלַא ןביירש
 טייו טימרעד ךיא טלָאװ -- םעד רעסיוא ;ָאזָארבמָאל ַא ,רָאטַאיכיסּפ ַא רַאפ ןינע
 ךיא ןָאק ןצנאגניא ייז ןענָאמרעד טשינ .תונורכז ךעלטעלב ןופ ןעמַאר יד ןופ סױרַא
 טימ ןעמַאזוצ ייז ךיא עז ,לסעג ןיימ ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו לייוו ,טשינ ךיוא רעבָא
 רעד ןופ טנורגרעדָאפ ןיא -- םימומיילעב םינימה לכ ןוא עקנַארק-טכוזדניווש יד

 ךעלעסעג ןוא ךעלסעג ,ןסַאג עשידיי ךס ַא ןיא יו ,טָאה סָאװ ,טייקמערָא רעשידיי
 ,"לסעג עטיוט סָאד,, טניױװַאב ---
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 ן'ץרפ ןעזעג
 ןע---2

 -לאיצָאס רעד השמ רעטעפ ןיימ עכלעוו ,רעביירש עשידיי ןופ ןעמענ עלַא ןומ)
 טייהנגעלעג רעדעי ייב טַאהעג:ביל תובהלתה רערעדנוזַאב טימ טָאה טַארקָאמעד

 ןורכז ןיא טצירקעגנייא ,לגניי ןיילק ַא קידנעייז ךָאנ ,רימ ךיז ןבָאה -- ןענָאמרעד וצ

 טלָאמַאד רימ ךיז טָאה טּפיוהרעביא .ץרּפ ןוא םכילע-םולש ,קילַאיב :ןעמענ יירד

 -המישנב ןגָאזסױרַא ןרעה ,בור יּפ לע ,געלפ ךיא סָאװ ,ןעמָאנ ס'ץרפ טצירקעגנייא

 ןייא זיא סָאד זַא ,טלָאמַאד ,טניימעג רַאפרעד בָאה ןוא ,ןָאזעניד ןעמָאנ ןטימ תחא

 טשרע .ןָאזעניד ןעמָאנ-עילימַאפ ןטימ ןוא ץרּפ ןעמָאנ ןטימ טסייה סָאװ ,שטנעמ

 ,ןשטנעמ ערעדנוזַאב ייווצ ןענעז סָאד זַא ,טסוװרעד ךיז ךיא בָאה םורַא טייצ ַא ןיא

 ןָאק ןעמ זַא ,ױזַא ,ןדנוברַאפ שירבח:םיטניא ךיז ןשיווצ ןענעז סָאװ ,רעביירש ייווצ

 ןעז ןטלעז ,לשמל טגעלפ ןעמ יװ .ןרעדנַא ןָא םענייא ןעז טשינ לָאמניק טעמכ ייז

 . | .ןיקצינוװַאר ןָא ןקילַאיב
 טסייה סָאװ עיצוטיטסניא ןַא ןופ טסוורעד ךיז ךיא בָאה ןחשמ רעטעפ ןיימ ןופ

 ,סעדער טימ ףיוא לָאמטפָא ץרּפ טערט "רימזה,, ןיא זַא -- רקיע רעד ןוא ,"רימזח,,

 זייב ןוא ,ץנעגילעטניא ןוא רעטעברַא יד ייב גנורעטסײגַאב סיורג סױרַא ןפור סָאװ

 ןעגנַאגעג טשינ ן'ץרּפ רעבָא ןיב'כ .ןסקָאדָאטרָא ןוא ןרָאטַאלימיסַא יד ייב -- טולב

 ךָאנ טסוװעג טשינ ;םיא ןייטשרַאפ וצ ףיוא גנוי וצ ןעוועג ךָאנ ןיב'כ לייוו ,ןרעה

 -קָאלרעש רעביא זַא ,ןטלַאהעג ךָאנ ללכב ,ןוא סנױזַא טביירש רע סָאװ ,וליפא

 | ..ןייז טשינ ןיוש ןָאק -- ןענַאטרעקניּפ-טַאנ ןוא ןסמלָאה

 רע יד ןבירשעגנָא טַאהעג ןיוש בָאה'כ ןעוו ,רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא טימ טשרע =

 ןַארַאפ זיא ןטרָאג ןשיסקַאז ןיא זַא ,םעד ןגעוו ןיוש טסווועג ךיוא ןוא רעדיל עטש

 ךיא בָאה --- ןריצַאּפשכרוד טכַאנרַאפ ןדעי ץץרּפ טעז ןעמ ווו ײלַא עשירַארעטיל ַא

 טָאה רע יצ ןעז וצ ןוא ןקוקוצנָא םיא רשוי ַא ןעוועג טלָאװ'ס זַא ,ןָאטעג טכַארט ַא

 עטרעמשאקעצ  ַאזַא ןוא ,סעסנָאװ עכַארג עכלעזַא טימ םינּפ קישיילפ ַאזַא עקַאט

 -ערב עטכידעג ייווצ רעטנוא ןגױא עצרַאװש עקידלקניפ עכלעזַא טימ ענירּפושט

 .ןזיוועג טָאה סנייז דליב עשיפַארגָאטָאפ סָאד יו --- ןעמ

 -פיוא ;ןטרָאג ןשיסקַאז ןיא קעװַא ךיא ןיב טּכַאנרַאפ ןקידרעמוז ַא םענייא ןיא

 -אב-טכידעג יד ןשיוװוצ ץַאלּפ ַא ןענופעג םיוק ."ַאקצַארעטיל ַאיעלַא יד טכוזעג

 ,ךיא בָאה ןטרַאװ ןתעב .ן'ץרּפ ףיוא ןטראוו טצעזעגקעווַא ךיז -- ןוא קנעב עטצעז

 שידיי סלַא ,לָאמַא טשינ ןָאק'כ יצ טקוקעגמורַא טוג ךיז לכ-םדוק ,ךיא קנעדעג

  רעדָא ,יוג זיא'ס-ןכלעוו ןופ ןרעוו ןלַאפַאב --- ןעוועג זיא רעגייטש רעד יוװ ,לגניי

 דיירפ ןיימ וצ בָאה'כ --- ןוא ,"ןַאּפ, ןשיליוּפ ַא סעּפע ןופ טקידײלַאב ןרעװ םתס

 וניחא טימ ןזילב טצעזַאב ןיא ?ַאקצַארעטיל ַאיעלַא , יד וַא ,טלעטשעגטסעפ

 םיסרוקיּפא ךעלטיילעגנוי ענעדייז םתס ןוא סנירעטעברַא ,רעטעברַא ,לארשי ינב

 טימ טנפָאװַאב עלַא טעמכ ,סעקטנעגילעטניא ןוא ןטנעגילעטניא ,סעקטָאּפַאק ןיא

 יז ןופ רענייא טשינ זַא ,ןריווושעג טלָאוװ'כ ןוא ,רעכיב ןוא ןעגנוטייצ קעּפ עצנַאג

 -ַאמ ערעדנַא טימ רעדָא רעדיל טימ ןגָארטעגמורַא ךיז -- טלָאמַאד ךיא יו טָאה

 ,ןריווושעג טלָאוװ'כ ןוא ,רעביירש ַא ףיוא ןטינשעג ךיז -- ךיא יװ ןוא ,ןטּפירקסונ

 ,ץץרּפ ןעז ןעמוקעג -- ךיא יוװ זיא םלוע רעצנַאג רעד זַא
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 ןגָארטרעד םעצולּפ ,רעניימ קנַאב רעד וצ ךיז טָאה ןטרַאװ העש רעגרַאק ַא ךָאנ
 יו ןעמ טָאה קנעב ןטייז עדייב ןופ !ץרּפ !טיײג ץרּפ :גָאזנָא רעקידיירפ קישיוד ַא
 :עגסיוא ןוא ,םיחוכיוו ןוא ןכערּפשעג עטפַאהבעל יד ןסירעגרעביא לָאמנייא טימ
 טשינ טימ ךיז ןרעטנענרעד ןעזעג בָאה'כ רעכלעוו ןופ טייז רענעי וצ ּפעק יד טיירד

 ּפָאק סנעמעוו ןיא רוגיפ עקיסקווו-לטימ עקיטפערק ַא -- טירט ערעכיז ,עטלייאעג
 -רעד -- דליב שיפַארגָאטָאפ ןעזעג -רעירפ ןופ ןייז קנַאד ַא ,בָאה'כ הרוצ ןוא
 יי ,ן'לרּפ טנעק

 ,רעציזאב-טוג רעשיליוּפ ַא יו ןעזעגסיוא טלָאמַאד ץרּפ טָאה ןגיוא עניימ ןיא

 יד ,ןזיוהטייר יד ךיז ןופ ּפָארַא עניוװָאנ ַא ןיא לָאמַא טפרַאװ סָאװ ,"ץישטכאילש, ַא
 "רשב רעטושּפ השעמ ךיז טזָאל ,ןוא רעדעפ ןטימ טוה םענירג םעד ןוא סקיב-דגַאי
 עײלַא רעד ןיא ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא טשינ ...סופוצ ריצַאּפש ַא ףיוא --- םדו
 ,םיא ןעז ןטימ זיולב טנגונגַאב טשינ רעבָא ךיז טָאה -- ן'ץרפ ןעז וצ ףיוא טרַאװעג
 ןופ תולאש טימ רענעפרָאװרַאפ ַא ןוא רעטלגנירעגמורַא ןַא קעװַא זיא ץרוּפ -- ןוא
 ןגירק רַאפ ןעוועג-אנקמ קרַאטש בָאה ךיא ןעמעוו ,ךעלדיימ ןוא םירוחב עטּפָאכ ַא
 ,לכיימש רעדָא רעפטנע ןַא ן'ץרּפ ןופ

 ןטוג ַא וצ יו םיא וצ טייג ןעמ זַא ,ןרעה ךָאנ ןוא ן'ץרּפ ןעז לָאמ עכעלטע ךָאנ = |

 -גופ טלָאװ'כ זַא ןטכַארט ןביוהעגנָא ךיא בָאה -- גנונעקרענָא ןוא תוכימס ךָאנ דיי

 עניימ ןזייוו םיא ןוא םיא וצ ןײגנײרַא רימ טימ לָאז ץעמע זַא ,טּפרַאדַאב ןגעווטסעד
 ךיז בָאה'כ יװ ,ןעמעוװ ןגיילוצרַאפ סע טמעשעג רעֶבָא ךיז בָאה'כ :רעדיל שטשרע

 םיא וצ לעוו'כ זַא ,ךיז ייב ןסָאלשַאב -- ןוא ,רעדיל עניימ טימ טמעשעג ללכב

 -טסבלעז לסיבַא ןגָאמרַאפ ןיוש לעוו'כ ןעוו טלָאמַאד טשרע רעבָא ,ןײלַא ןייגנײרַא

 -וצ ןוא טייקטסיירד טימ ךיז ןעמענוצנָא ידכב .טייקטסיירד גונעג ןוא טייקרעכיז
 ףיוא ךיז ןּפַאכוצּפָארַא טפָא רעייז ןביוהעגנָא ךיא בָאה ,ןויסנ םוצ ךיז ןטיירגוצ
 ךיא יו ,טָאה ץרּפ ווו זיוה םעד ייב ןייטש ןביילב וצ ןוא ,?אקסמילָאזָארעי ַאיעלַא;
 ןעוועג רימ רַאפ זיא שינעלעטשנייא קינייו טשינ .טניווװעג --- ןרָאװעג-רָאוװעג ןיב
 ,ןבָאה'ס וװ סָאג רעכייר רעדמערפ ,רעטייוו ַאזַא ןיא ךיז ןלעטשקעװַא סָאד ךיוא
 ןדיי ןייק טניוװעג טשינ -- ן'ץרּפ רעסיוא--טכאדעג טלָאמַאד רימ ךיז טָאה'ס יו
 זיוה עויסַאמ ,עסיורג סָאד ןטכַארטַאב טלעטשעגּפָא ךיז בָאה'כ סָאװ ,לָאמ סעדעי
 טָאה'ס :קיורמוא ןוא רעכיזמוא טליפרעד ךיז ךיא ּבָאה --- טניוװעג טָאה ץרּפ ווו
 "ןפע ןַא שַאר ךיז טעװ -- זיוה ןפיוא ןקוק ןזיולב ןיימ ןופ זַא ,טכַאדעג רימ ךיז
 ,לב תישאר ,רימ ףיוא ךיז טעוו'ס ןוא ,ריט עווָאטנָארפ ערעווש עסיורג יד ןָאט

 ,עיערוויל ַא ןיא רעניד ַא -- םיא ךָאנ ,רעזייב ַא טנוה רעשיצירּפ ַא ןפרַאװפױרַא
 .יור יד םיא ןרעטש רַאפ בָאג ַא ןעגנַאלרעד ןיילַא ץרּפ ךָאנ רימ טעוװ ףוס םוצ ןוא

 ןענָאק ףוס-לכ-ףוס ןיוש לעוו'כ ןעוו גָאט ןסיורג םענעי וצ ךיז ןטיירגוצ ןיימ

 ױזַא ןעמונעג רימ ייב טָאה ,ריט סע'ץרּפ ןופ לּפענק עשירטקעלע סָאד ןָאט-קירד א

 טעב ןופ קידנעײגּפָארַא ,ירפרעדניא-דלַאב ַא םענייא ןיא בָאח'כ -- זיב ,טייצ ליפ

 רעצרַאװש ַא ןיא טמערעגנייא יו ,"טנייה,, רעװעשרַאװ םעד שיט ןפיוא ןגיל ןעזרעד

 ייווַצ ,טפירש רעטעפ רעסיורג רעייז טימ טקורדעגּפָא -- םַאר רעד ןטימ ןיא ןוא םַאר

 .י!ץרּפ ָאטשינ :ןכייצ-יירשעגסיוא ןַא טימ רעטרעוו

 רעקילדנעצ ךס ַא ןופ רענייא ןייז וצ ,ןוא ן'ץרּפ ןעז וצ רָאנ ןעוועג הכוז בָאה'כ

 .ור רעקיבייא רעד וצ געוו ןפיוא טײלגַאב םיא ןבָאה סָאװ ,ןדיי רעטנזיוט
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 ..ןייז לאו
 קי 2

 ,רעסעלש עניימ טפול רעד ןיא יוב ךיא זַא ןייז לָאְד

 -- ,ָאטשינ ןצנַאגניא זיא טָאג ןיימ זַא ,ןייז לָאז
 ,רעסעב רימ זיא םיורט ןיא ,רעלעה רימ זיא םיורט ןיא
 .ָאלב ןופ רעָאלב ךָאנ -- למיה רעד --- םולח ןיא

 ,ןעגנַאלרעד טשינ ליצ םוצ לָאמנייק לעוו'כ זַא ןייז לָאז
 -- ,גערב םוצ ןעמוק טשינ טעװ ףיש ןיימ זַא ןייז לָאז
 ,ןעגנַאגרעד ןבָאה לָאז ךיא םעד ןיא טשינ טייג רימ

 .געוו ןקינוז ַא ףיוא גנַאג רעד -- רָאנ טייג רימ

 ,1924 ,עשרַאװ

 -- -- ץראוושש ףױא טױר -- -- רימ רעטניה ןוז יד :רעכיב יד ןופ)

 (ביבא לת ןיא ןוא עשראוו ןיא ןענישרעד -- -- עטנעָאנ ןוא עשימייה



 ִו
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 רע דניק רעטעברַא

 ,גנוראּפשּפָא ןופ ןשָארג ןטצעל םעד

 רעטעברַא ןופ רעדניק עכיילב ןעייג

 ןלוש עשיטָאטש יד ןיא

 ,טייהרעקירעגנוה

 ןסעגעגפיוא טָאה קיירטש רעד יו

 םייהַא גָאטימ ףיוא ןעמוק ייז זַא ןוא

 ץכעקעג לסיש ןייק ןוא
 יייז ףיוא טשינ טרַאװ

 ןטכענרעייא יו ,ןטכענ יוװ ױזַא

 ןגייוש רעקירעיורט רעייז טגערפ
 ;סעטַאט עטרעטצניפראפ יד

 "?וןענאוו זיב ,,

 ןגיוו יד ןיא רעדניק עניילק יד רָאנ

 ,טסורב סעמַאמ רעד וצ ךיז ןסייר

 ,ןקורט זיא סָאװ
 רעביטש-רעלעק ןופ ךשוח םעד ןָא ןליפ ןוא

 ,ןייוועג טימ

 ,ןעיירש ןופ עטרעטַאמעגסיוא ,זיב

 ךעלציּפ יד ןגיושטנַא ןרעוו

 רעצ ןטרענײטשרַאפ ןבלעז ןטימ

 סעמַאמ עכעלקילגמוא ערעייז ןופ

 .ךעלעגיוא עטנייוורַאפ יד ןיא

2 

 ,1927-1926 ,טפירש רעווװעשרַאוו :ךוב ןופ

 ײב לטעטשש ַא ןיא 1902 רָאי םעד םורַא ןריױבעג ,רעטכיד -- ןיקשַאטּפ םהרבא

 -מַאז רעדיל עניילק ףניפ ןבעגעגסױרַא .עשרַאוו ןיא טניווועג ןרָאי ענייז עלַאעשרַאוװ

 -מַאזנייא וא טעמוא -- ןיילַא רע .טײקמַאזנייא ןוא טעמוא -- רעדיל ענייז .ןעגנול

 קעווַא ,גירק-טלעוו ןטיױוצ ןופ ךורבסיוא םייב .רעטלַאהכוב ַא -- ךַאפ ןיז .טײק

 ןיא ןבעל סָאד ןעמונעג ךיז 1943 רָאי ןיא -- תועידי טױל -- ןוא דנַאלסוד ףימ ןיא

 עמעט יד זיא טפעשעגסיא טשינ ןוא ןפעשוצסיוא טשינ .טָאטש רענַאטסיקעבזוא ןַא

 .עיגָאלאטנַא רעד ןיא רימ ןבעג ןיקשָאטּפ .א ןופ

 ךיִל ַאזַא סנייא .רעדיל עשעידיי ןיא רעדניק עשידיי רעועשרַאוו ןופ טיױנ רעד ןופ-
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 : יק סניּפ דוד '

 : 3 יי 6 יג ייד יג יט יג נט רע יג יט יד,

 טנייוועג לָאמַא ךָאד

 )קי 2

 ,רעגערט רעד לרעב זיא ןצבק רעקיטסול
 קורב ןרעטנוא ןגיל רעטצנעפ עניילק ייווצ יד .רעלעק א ןיא זיא הריד ןייז

 ןייש םעד ךרוד םיוק ןזָאל ןוא קיטיוק ןוא יורג ןענייז ןביוש יד ,ףיוה ןופ
 יד ןופ ,רעטצנעפ .ענייז זיכ לָאמָא ךיז ןענעבנגרַאפ עכלעוו ,ןלַארטשנענוז יד ןוּ

 ,למיש רעד טלקניפ ,טעשטשילב ךעלעקניוו יד ןיא ןוא טניר טנעוו

 ,ענעגייא רע טָאה סיֿפ ייווצ .שיט ַא טייטש ,רעטצנעפ יד ןשיווצ ,טנַאװ רעד ייב
 ןעוו ,טּפָא ץנַאג ןדניוװשרַאפ סָאװ ,ץלָאה ךעלטייש ייווצ ןטערטרַאפ --- ערעדנַא יד
 רעד וצ טרַאה שיט םעד וצ ןעמ טקור טסלָאמַאד .ןצייה וצ סָאװ טימ ָאטשינ זיא סע
 ..."ףליה סטָאג טימ ,, :טגָאז לרעב יו ,טייטש רע ןוא ,טנַאװ

 ַא זיא םיוק .ךעלטנעװ ןָא עלַא רָאנ ,בוטש ןיא ָאד ןענייז ןלוטש עסייוו יירד

 ױזַא ךיז טָאה רע רָאנ .קירוצ ןגָאלשוצ סע טלָאװעג לרעב טָאה ,ןלַאפעגּפָא לטנעוו

 ןענייז ,שיט םעד רעטנוא ןראּפש סָאװ ,ץלָאה טייש עדייב יד זיב ,ןבילקעג גנַאל

 טסלָאמאד .ןעוועג טשינ ץלא ךָאנ זיא ןצייה םוצ ץלָאה ןייק ןוא ןרָאװעג טנערברַאפ

 -ַאזָאליפ ןימ ַאזַא טכַארבעגסױרַא ןוא ענימ עטסנרע רעייז ַא ןגיױצעגנָא לרעכ טָאה

 ןעמ זומ סעילפָאטרַאק ןוא לטנעוו ַא ןָא לוטש ַא ףיוא ןעמ ןָאק ןציז :סולש ןשיפ
 סָאד ןוא ,"ארימח לכ, ןַאט ןקידחסּפ-ברע ןַא טימ טנָאזעגּפָא טָאה רע ןוא .ןכָאק

 -עג ,רָאטַארַא ,טסיעסע ,גרוטַאמַארד ,טסינַאמָאר ,רעלייצרעד -- יקסניפ דוד

 -ילעוּפ יד טימ ןדנוברַאפ בורל .םענרַאפ ןטסערג םעד ףיױא רעוט רעכעלטפאשלעז

 ןיא 1885 רָאי ןופ -- 1872 רָאי ןיא ןועליהַאמ ןיא ןרָאװעג ןרױבעג זיא -- ןויצ

 ,עשרָאוו ןייק רע טמוק 1892 רָאי ןיא יו -- 1891 ,קסבעטיוו -- 1890 ,עווקסָאמ

 רעטלע רָאי 20 זיא סָאװ ,סע'ץרט רעטעברַאטימ ןוא דניירפ רעטסטנעָאנ רעד טרעוו

 סיקסניפ ןופ -- לבור 150 -- לָאטיּפַאק ןטרָאּפשעגּפָא ןצנַאג םעד קנַאד ַא .םיא ןופ

 -םבוט 'םוי, עזעירָאטסי ה יד ןעניישרעד וצ ןבױהעגנָא ןבָאה ,לדָאה יורַפ רעגנוי

 ןא טניוו 1899 ןיב 1896 ןופ .ץרפ .ל .י ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא ''ךעלטעלב

 יקסניפ זיא 1949 רָאי ןיא ;קרָאי ןינ ןיא טלָאמעד ןופ ;ןילרעב ןיא יקסניפ טרידוטש

 סיקסניפ .1959 רָאי ןיא הפיח ןיא רטפנ טרעוו ןוא טניוװ ,לארשי תנידמ ןייק הלוע

 טעמכ ןבָאה ןפַאש ןייז ופ הפוקת רעטשרע רעד ןופ ןעגנולייצרעד עשיראטעלַארּפ

 ,ןפיה רעועשרַאװ יד ןוא ןדלעה סלַא טפַאשקלָאפ עמערַא רעוועשרַאוװ יד עלַא

 לָאמַא ךָאד, גנולייצרעד יד הפוקת רענעי ןופ .טפַאשדנַאל סלַא -- ןרעלעק ,ןקרַאמ

 : .עיגַאלָאטנַא רעװעשרַאוו רעזדנוא ןיא ןעגנערב רימ' סָאוװ ,"טנייוועג
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 עכלעוו ,רענעּפש ןוא ךעלטערב ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ןוויוא ןיא ןיירַא זיא לטנעוו

 ,סַאג ןיא ןבילקעגנָא ןבָאה ?םידלי,, ענייז טימ לרעב

 לרעב עכלעוו ,סעטַאמש ןגיל ייז ףיוא .ןטעב ייווצ ךָאנ ָאד ןענייז רעמיצ ןיא

 טימ ךעלטסעק ןעייטש ייז ןבענ ןוא ייז רעטנוא ןוא ,'סערדלָאק ןוא ןשיק ,, טפור
 רעכיטשיט ,רעדמעה ןענייז סָאד זַא ,ץלָאטש טימ טגָאז לרעב ןוא ,סעטַאמש ערעדנַא
 | ,ןטייקשיתיבה-לעב עקיטכיוו עכלעזַא ךָאנ ןוא

 ,רָאנ טכַאל רע .טשינ טגרָאז לרעב רָאנ
 "!טבעלעג יבא !טשינרָאג ףרַאד ךיא ?סָאװ ,ךיא ףרַאד סָאװ;
 רעד טימ ייווצ ןוא םיא טימ טעב ןייא ןיא ןפָאלש ייווצ :רע טָאה ךעלרעדניק ריפ

 | ,רעמ רַאפ טשינ ךיז טקערש רע רעבָא .ןעמַאזוצ רעטומ

 רַאפרעד רָאנ ...תמא ,ךס ַא ןפרַאד ייז .תחנ ַא ןענייז, ,רע טגָאז ,'"רעדניק,
 ,לסיב ַא ןכַאמ וצ שירַאנ ךיז ,ןָאט וצ ליּפש ַא ןעמעוו טימ ָאד זיא ,םײהַא םוק ךיא זַא
 "!הרבח ַא -- ןגינעגרַאפ ַא

 יז :סָאװ .ןדייל טשינ ןָאק רֶע ,ןדירפוצ טשינ דָארג רע זיא ןעבש-תב ןייז ןופ
 יב | ,טרעמָאיעג ןוא טגָאלקעג ץלַא רָאנ טלָאװ

 "עג רעטומגָאלק ַא ַא ..טשינרָאג וצ ןיוש גיוט לבייוו ןיימ,, ,רע טכַאמ "!טע, = |
 "עג רעטומגָאלק ַא ...טשינרָאג וצ ןיוש זיוט לבייוו ןיימ,, ,רע טכַאמ ?!טע,

 ריא זיא רע ,טָאג ןופ יז טָאה טקַארטנָאק ַא ...סָאװ סייוו ךיא ןלעוװ טלָאװ יז !ןרָאוװ
 ?!ךלישטָאר יװ ןייז ליוו !סָאװ עלאמ !ןבעג וצ בייוחמ

 סידנטלַאה ,ריא ןגעק ךיז רע טלעטש ,ןגיוא עריא ןיא ןרערט ךיז ןזייוו םיוק
 ,רעקניל רעד טימ עטכער יד קידנטלַאהרעטנוא ןוא קַאב רעד ףיוא טנַאה עטכער יד
 ,ּפָאק ןטימ וצ טלקַאש ןוא םינּפ קידנענייו ַא טכַאמ

 ..עבשי-תב ךיז טרעזייב *!ץלַא ךיז טכַאל דיד;

 ,לוק קידנענייוו ַא טימ רע טרעפטנע ,"רָאג ךָאד ןייוו ךיא,
 קוסּפ ריא ּפָא יז טגָאז "!רעטָאפ רעקרַאטש ,ריד ךָאנ ןענייוו ןיוש ןעמ לָאז,

 יי ,ץרַאה טימ םיא ןופ קעװַא ךיז טיירד ןוא

 . םיא ךיז טכַאד סע ?הללק ַא םיא טרַא סָאװ .טשינ ךיז טקידיילַאב לרעב רָאנ

 ,טבעלעג ךעליירפ ױזַא טשינ רָאג ךיז טלָאװ םעד ןָא זַא

 ,ןטלעש וצ ןיילַא ךיז ןָא טבייה יז ןעוו ,זיולב רע טרעװ זייב

 ןסע וצ סָאװ ָאטשינ זיא סע ןעוו ,סיוא לָאמַא יז טיירש: "!בלוע לש ונובר;;

 לש ונובר,, --- רָאפ ןטלעז טשינ טמוק סָאד ןוא -- קנַארק דניק ַא ךָאנ זיא ָאד ןוא
 -צניפ ןוא ןרעטיב ןיימ ןופ סיוא ןיוש ךימ זייל .טלעוו רעד ןופ וצ ךימ םענ ,םלוע
 "!ןבעל ןעט

 טציא ךיז טלָאװ יז .טסנױע ןיא ,ץרַאה טיִמ סע ךיז טשטניוו יז .טרעטיצ לוק ריא
 -עביז רעד רַאפ ןָא םיא טּפַאכ סע ןוא סע טליפ לרעב .טיוט ןרַאפ ןקָארשרעד טשינ
 ,ןטלעש וצ ןָא יז טבייה ןוא החיצר-אלמ ,ןדנוצעגנָא טרעוו רע ,ּפיר רעט

 ,ץרַאה טימ סיוא ךָאנ טייפש רע "!גנוצ יד ריד לָאז ןרַאדּפָא ,יוא,
 ,ןקילּב עזייב ריא ףיוא טפרַאו רע ןוא ,ןרערט טימ טסיג ןוא ליטש טרעוו יז

 "!דרעפ ?ןטיוו ןלעוו ךיא טלָאװ ,ןענייוו ןופ וטסָאה סָאװ ןוא;,

 טכַאמ סע ןדייס =- ןענייוו טשינ 1 לָאמנייק ףרַאד שטנעמ ַא זַא ,ךיז טּכַאד םיא
 - ,טבראטש רעצעמע זַא ,ןטיהסיוא טָאג לָאז ,ךיז
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 .ילָאמ ןייא רָאנ
 ,רעדניק יד טימ טליּפשעצ ױזַא לרעב ךיז טָאה טנוװָא ןַא ןיא לָאמ ןייא רָאנ

 ןייז ףיוא ןלַאפעגפױרַא זיא רע זַא ,טלעוו ַא טרעקעגרעביא ןוא ךיז טלגנַארעג ױזַא
 .ךעלקיטש ףיוא ןרָאװעג ןטָאשעצ זיא טעב ןייז ןוא ,טעב

 ,רעטכעלעג ַא טימ ןברוח םעד ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע

 ",דּפסה ַא ןכַאמ ןלעוװ רימ ,רעדניק ,טרַאװ !תמא ןייד ךורב;

 סעּפע ןבייהנָא ליוו ןוא דיגמ-טָאטש העקידרעקיוה רעד יװ ןייא ךיז טגיוב רע
 -רעביא רעכעלקערש רעד ןופ ךיז וצ ןעמוקעג ןיוש זיא עבש-תב רעבָא .ןגָאז וצ
 ,ןייועג ַא טימ ןזָאלעצ ךיז ןוא ּפָאק ןרַאפ טּפַאכעג ךיז טָאה ,גנושַאר

 "?,ןָאטנָא השעמ ַא רימ לעװ ךיא ,ןגָארטרעבירַא טשינ סָאד ןיוש ןָאק ךיא ,יוא,

 .סריא טרעמַאי יז רָאנ ,ןקיורַאב לרעב יז ליוו *!ןדער זָאל ,ַאש;,

 רעמָאט .םלוע לש ונובר ,ןבעל ןרעטצניפ ןיימ ןופ רוטּפ ןיוש ךיא רעוו יו

 "!ָאטשינ ךיוא סָאד ןיוש זיא ,בוטש ןיא ךעלטעב רָאּפ יד ןעוועג זיא

 ,סעכ ןיא ןיוש טרעוו לרעב

 סָאד !לסיב ַא גָאלק ַא ,טסרעה ,,,?ריד טימ ךיא וט סָאװ !דרעפ !המהב,
 ""?טעווערעצ ךיז טָאה !עעעב -- דלַאב !המהב .ןרָאועג ןכָארבעצ זיא לטעב

 ןעוו, .ףױרַא םיא ףיֹוא ךיז יז טפרַאװ ".ּפָאק ןייד ךָאנ ןיוש ןעמ לָאז ןעווער
 זַא ןגיוא יד ןיא טכיל ַא ןרעװ ןיוש רימ טלָאװ ,ןרעװ רוטּפ ריד ןופ טלָאװ ךיא
 "!רעניימ תומה ךאלמ ,קילגמוא ןיימ זיא ,רעק ַא ךיז טסיג וד ווו

 ;ןתמא:רעד-ןיא גָאז ,ןיינ; ןטוג טימ קירוצ ןיוש רע טכַאל "!עכ ,עכ ,עכ,
 רעד !קערש ַא ,יאוו ,יא ףכָארבעצ טעב סָאד ?טלעו יד ױזַא וטסרעק סָאװ?;שער המ
 -סיוא טלָאזעג טָאה סע סָאװ זַא ,גָאז ךיא ןוא ...דרע'ר'ד ףיוא רָאג ךיז טגייל למיה

 ,יוא !המהב ,יא ,יא .טעב םוצ ןזָאלעגסױא רָאג ךיז טָאה ,זדנוא ןופ םענייא וצ ןייג

 | "!ךרעפ ,יוא

 סע סָאװ ,טרעלקַאב ןוא ךוטרַאּפ ןטימ ןרערט יד ךיז טשיוו יז ןוא ,טדער רע
 םעד רַאפ .ןכַאמ טשינ ןיוש רעדניק יד ןעמ טעוװ ךיש ןייק .רָאפ טציא ייז טייטש
 לייורעד .טעב סָאד ןטפיררַאפ רָאג רשפא רעדָא ,ןפיוק ןעמ טעװ טלעג ןטשרע
 !קילגמוא קיטש סָאד -- רע ןוא דרע רעד ףיוא ןפָאלש ךעלדיימ ייווצ יד טימ יז טעוו

 טקידנע רע זַא ןוא .טעב םענעבילבעגדרעביא םעד ןיא ךעלגניי יד טימ ןפָאלש טעוו ---

 ןרערט ןוא טייקרעטיב טימ םיא יז טגָאז ,דייר ענייז
 עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ךיז רעגלאוו ,א ,ייג !עלופ ַא רעייז ךעלטעב ךָאד טסָאה,

 םוצ ןיוש וטסלָאז ןכַאל -- ןכַאל וצ יו ןסיוו וטסעוװ ,טײקסַאנ ןוא טיוק ןיא
 ?ָ!לָאמ ןטצעל

 ,טכַאל רע .קוק ןזייב ךעלקערש ַא םיא ףיוא טפרַאװ יז
 -דָאּפ רעד ףיוא ןפָאלש טעוװו רעגערט רעד לרעב !טייקיניילק ַא ,אכ ,אכ ,אכ;

 "ולינעש םעד טּפעלש ,רעדניק ,אדייה -- ?ץירּפ ןסיורג םעד טשינ טטנעק !עגָאל
 ,ךעלגניי יד וצ רע טרידנַאמָאק

 "!עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןפָאלש ןוָאל ךיד לָאז ךיא ,וטסעװ ןראהרעד טשינ;

 .קינעש םעד ךיז טימ טלעטשרַאפ ןוא ףיוא םעצולּפ יז טגנירּפש
 .טרעדנווװרַאפ ןָא יז טקוק לרעב
 "?העד רסח יצ עגושמ וטסיב סָאװ,
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 טרעפטנע ,"רעטציא טשינ ,דרע'ר'ד ףיוא ןגיל וטסעוו ןברַאטש טסעװ וד זַא;
 ,גנערטש ןיוש טרעוו לרעב ןוא יז

 טנַאה יד סיא טקערטש רע ".ןפָאלש זָאל ,עבש-תב ,ןצנוק ןייק טשינ ךַאמ

 ,קינעש ןכָאנ
 ,טעב םעד ףיוא רעגניפ ןטימ טזייוו ןוא טנאה ןייז ּפָא טּפוטש יז

 "!ףיוא טשינ ייטש ןוא ךיז גייל טעב ןיא,
 יג ןיוש יײג , .ךיז רע טלציו ",טעב ןשירעבייוו ןייק ןיא טשינ ףָאלש ךיא,

 "!ןפָאלש ךימ זָאל

 ,קינעש םעד ןָא טמענ רע

 םעד םורַא טּפַאכ ןוא עבש-תב סיוא טיירש "!ןיינ זיא --- זיינ ,טגָאזעג בָאה ךיא;;

 | ,טנעה עדייב טימ קינעש
 ,ץלעּפ םעד ךיז ןופ ּפָארַא טיצ ןוא רע טכַאל ",קינעש םעד ןָא ךימ ךיא גייל,
 זיא ריד ןענַאװ ןופ ןסיוו טשינ טסעװ וד זַא ,ךיז ןגייל ַא ןבעג ריד לעװ ךיא;

 ,לגענ טימ וצ םיא וצ טגנירּפש ןוא עבש-תב ךיז טיירשעצ *.ןעמוקענ

 "תה טגירק לרעב .ןענערב ןגיוא יד ,ןקַאב יד ףיוא סױרַא ריא זיא טייקטיור ַא
 רעסיז ַא ןוא םערַאװ ױזַא םיא טרעוװ ןצרַאה ןיא !עבש-תב עגנוי יד רָאג ,תולעּפ
 ,םינּפ ןייז רעביא 'ךיז טסיגעצ לכיימש

 טּפוטש יז רָאנ ,ןעמענמורַא יז ליוו ןוא סיוא רע טפור "!לבייוו ןייש ןיימ ,ָא.
 ,סעכ טימ ּפָא םיא

 ּפָאק ןיא ןבעג ריד ךיא לעװ טשינ זַא ,ןטוג טימ רעסעב רימ ןופ ּפָא טערט,
 "!ףפערט לעוװ ךיא סָאװ טימ

 טצונ רע .טעב סָאד םיא ןטעבסיוא ןעמונעג ןוא םיא ןופ טרעקעגּפָא ךיז טָאה יז
 ןוא ןוווא םייב דרע'ר'ד ףיוא םיא טרעדיילש ,קינעש םעד טּפַאכ ,טונימ יד סיוא
 .ףױרַא םיא ףיוא ךיז טפרַאװ

 "!טמוק ןפָאלש , ,רע טרידנַאמָאק ,"רעדניק ,ַאדייה;,

 ;:ירשעג רעטיב ַא טימ עבשיתב סיוא טיירש זייב

 "!ןייג רימ וטסלָאז טעב ןיא,

 "!ןגרָאמ,,

 ,רערעטיב ךָאנ יז טיירש "!ןרעוװ וטסלָאז טעזירגעצ ,ןעזירג וצ ףיוא רימ רעה;
 ,טכַאל רע
 "!ךיד גָאז ךיא סָאװ ,טסרעה ,טעב ןיא יג;
 "!םוה-וא ,

 טבייה םעצולּפ ןוא ,ריא ןיא טכָאק טולכ סָאד ,סעכ רעדליוו ַא ןָא יז טּפַאכ סע
 .טעב ענעבילבעגרעביא סָאד ןיא סיפ יד טימ ןצעז וצ ןָא יז

 "!אנ ,אנ ,אנ.

 ,ךיז טישעצ ןוא טלַאפעצ טעב סָאד

 ,ךיז רעסיוא ץנַאג ,יז ןוא ,ןקָארשרעד ףיוא ןעגנירּפש רעדניק יד טימ לרעב
 ,טעב ןופ ךעלקיטש יד ןיא תוחוכ עלַא טימ ןצעז וצ ףיוא טשינ טרעה

 "!אנ !אנ !אנ,
 ,טסעפ םורַא יז טּפַאכ ןוא ןקיוראב ,ןטלַאהנייא יז ליוו לרעב
 "?ןרָאװעג עגושמ טסיב ,עז;
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 סע ןוא ריא טנערב ּפָאק ןיא ,ץרַאה סָאד ריא טקירד סע .םיא ןופ ךיז טסייר יז

 ,ןסייב םיא יז ליוװ ,קרַאטש יז טלַאה רע רָאנ ...ןכערב ,ןכערב ,ןכערב ריא ךיז טליוו

 ןופ ךיז קידנרעװּפָא ,קערש טימ רע טלמַאטש "!עבשיתב ,עז ,עבשיתב,
 | ,ןייצ עריא

 ןעמוק וצ ןָא טבייה עבשיתב .לוטש ַא ףיוא ךיז ןצעזוצקעוַא םיא טגנילעג סע
 .קערש רַאפ ןענייוו ריא ןפלעה רעדניק יד .ךיז טנייוועצ ןוא ךיז וצ

 ןופ טזָאל ןוא ןעבש-תב ןגעק רע טייטש קירעיורט ,ןריולרַאפ ךיז טָאה לרעב

 ,ּפָארַא טשינ גיוא ןייק ריא

 ".ןענייו וצ ,ךיד טעב ךיא ,ףיוא רעה ,עקנעבש-תב !עקנעבש-תב.

 ,טרעטיצ לוק ןייז

 םייב ךייו ךעלרעדנוו םיא טרעוו סע ,רעכייוו ךָאנ רע טעב ?!עקנעבש-תב ,

 ! -- ןוא ןקיטש וצ ןָא םיא טבייה זדלַאה ןיא ,ןצרַאה

 ,טנייוועג ךיוא לרעב טָאה טסלָאמַאד

 1910 ,קרָאי ןינ ,2 דנַאב ,"ןעגנולייצרעד ,, ךוב ןופ
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 א ווַאלרעּפ קהצי !  ו

 עא 8 = 8 ייד נס ,שיד נס שיידט קי"

 . .. לצעק עשירַארעטיל סָאד ,יפיפ
 יב 2 |

 -ָאלט ףיוא ןיײארַאפ-ןטַארעטיל ןשידיי רעװעשרַאװ ןיא ,טסעג-םַאטש עלַא ןשיוו 68 8

 -ריפ ,טושּפ ַא ַא ןלצעק טנכלופ ,שירעפיטש ,גנוי ַא ןעוועג ךיוא זיא ,12 עקצַאמ
 : .יפיפ ףבעגעג ןעמָאנ א טָאה ןעמ סָאװ ,שינעפעשַאב קיסיפ

 ןיירַאפ- -ןטַארעטיל רעד סָאװ ,ןטנװָא-ןעילימַאפ עטשרע עמַאס יד ףיוא ךָאנ
 -נעט ...סלַא טריטויבעד ןבָאה שטיוװָאלַאגעס ןוא גרעבמָאנ ןעוו ,טנדרָאעגניא טָאה

 -ךיז רעד ףיוא טקוקעג ,ןָאפעטַאּפ ןבענ ,לשיט ןפיוא ןסעזעג יפיפ ןיוש זיא -- רעצ
 ןגנַאל ַא טימ לזיימ ַא ןפױלמורַא ןעזעג טרָאד טלָאװ יז יװ ,עטַאלּפ רעקידנעיירד

 ..שטיווק רעד טמוק ןענַאװ ןופ :ןייגרעד וצ טכוזעג ןוא קעי

 ןוא החּפשמ-רעביירש רעד ןופ לייט ןטסערג םייב טכילַאב ןעוועג זיא יפיפ
 -עג ןטרָאד ןענייז סע ,13 עקצַאמָאלט ןופ ןצענערג יד רעסיוא וליפא --- רעלוּפָאּפ

 טָאה ןעמ ...טעטירַאלוּפָאּפ ריא ןייז אנקמ טגעמעג ןיפיפ ןבָאה עכלעוו ,ןטעָאּפ ןעוו
 ןיא טקיביײארַאפ טערטרַאּפ ריא טָאה ינח רענעכייצ רעד ןוא ןבירשעג ריא ןגעוו
 ,רושָארב רעשיטסירָאמוה ַא

 "רָאפ ַא ןרעה ןיירַאפ ןטַארעטיל ןיא ןעמוק טגעלפ סָאװ ,סָאג ןופ םלוע רעד

 ןטכַארטַאב ,דובכה תארי ןוא רעגיינ טימ ,טגעלפ ןוא טרעצנָאק ַא רעדָא גנוזעל

 רעד / ףיוא רעגניפ יד טימ ןעלטייט ךיוא טגעלפ = ,רעלעטשטפירש ןטמירַאב ןדעי

 | ;טײקטמירַאב רעקיסיפ-ריפי

 ...לצעק עשירַארעטיל טָאד ,יפיפ זיא סָאד ,טסעז --

 -טעפוב ןטימ ןעמַאזצ .טעפוב םייב ןעוועג זיא ,סיפיפ טרָא רעטכילַאב רעד

 ןוא ךעלשיט יד ייב ןטנעמוסנָאק יד וצ טקוקעג ,ןסעזעגּפָא געט יז זיא רעמיטנגייא
 | :עגַארּפ ןייא ןעוועג זיא ןגיוא סנדייב ערעייז ןיא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע

 ,.?ריא טלעטשַאב סָאװ ---

 ,טניירפ עמיטניא ייווצ ךָאנ טַאהעג יפיפ טָאה ,רעמיטנגייא-טעפוב םעד רעסיוא
 ןיירַא ןגיוא יד ןיא ריא ןקוק ,לעפ עכייוו ,עסייוו יד ןטעלג טּפָא ריא ןגעלפ עכלעוו

 "עג -- רעבײײרש-ןרַאומעמ ,טסינַאמָאר ,רעלייצרעד ,טעָאּפ -- ווָאלרעּפ קחצי

 ןט-18 ןייז ןופ ,קסירב ןיא ןרָאי-טנגוי ,1911 רָאי ןיא עקסַאלדָאּפ עלאיב ןייא ןריוב

 ןירעגניז רעד ,ױהרפ ןייז טימ ןעמַאװצ -- 1939 רָאי ןיא .עשרַאװ ןיא רָאי-סנבעל -

 -- רעטעּפש ,ליױפ ןיא -- המחלמ רעד ךָאנ .חרזמ ןפיוא קעווַא -- ןַאמלָאפ אלָאל

 ןופ ."סודָאוקע; ףיש רעד טימ לארשי ץרא ןייק עזייר א טכַאמעגטימ ;דנַאלעטייד

 ..קרָאי ןינ ןיא 1962 ןופ ,לארשי תנידמ ןיא 7
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 קידלודעג טָאה יפיפ .ריא ןיא ןדערניירא ױזַא ייז ןגעלפ גנַאל ,גנַאל ...ןדער ןוא

 ;טעשטורמעג ליטש ,ליטש ןוא ,לעפ יד ןטעלג טזָאלעג ךיז ןגינעגרַאפ טימ ,טרעהעג

 ,..םַארררמַאררמַארררמ --

 רעד ןוא עלעשרעה רעטכיד-סקלָאפ רעד :ןעועג ןענייז עריא טניירפ ייווצ יד
 ,סקַאז ,ש רעצעזרעביא

 -יושרַאפ-שירעדניק ַא טימ ,רעקניניילק ַא ,רעקנירַאד ַא ןעוועג זיא עלעשרעה

 טסָאה וד עכלעוו ןיא ,ךעלעגיוא עקידהמותי טימ ,טנרָאפ ןופ עלעקבישזג רענער
 עלעמיטש ַא .קיטעמוא ןענייז ייז יצ ,ןכַאל ייז יצ ,ןייגרעד טנעקעג טשינ לָאמנייק
 רע יװ ןעזעגסיוא טָאה סע .לגנייירדח ַא ןופ יו ,סקישטיווק ַא טַאהעג רע טָאה

 ןעגנַאגעגכרוד ךיז ןענייז רעקילדנעצרָאי .ןסקַאװ ןטימניא ןבילבעג ןייטש טלָאװ
 תוכייש ןייק םיא טימ ןטלָאװ ייז יו ,טרירעגנָא טינ וליפא םיא ןוא זָאנ ןייז ייברַאפ
 טייצ רעד טימ ,רעמ טינ .ןןעוװעג יו שילגניי ןבילבעג ךיז זיא רע ...טָאהעג טשינ

 -רעה וצ ןוא ןרָאװעג טביוטשרַאפ יורג עלעקבישזג ענעריױשרַאפ-שירעדניק יד זיא
 -ייֵל טימ לבלעוװעג ַא טימ רעגיווש ַא טימ בייוו ַא טעּפעשטעגוצ ךיז ןבָאה ןעלעש
 ,עשרַאװ רעטניה ,ווָאקירנעה עלעטעטש ןיילק ַא ןיא ץעגרע ,סעצילָאּפ שקיד

 טלצנורגעג ַא טימ ,ןייארַאפ-ןטַארעטיל ןופ לָאז ןטסוּפ ןיא ױזַא ןייטש רע טגעלפ
 ןריטיצער ןוא ןיפיפ ןגעקטנַא ןייטש טגעלפ רע ,טייקנפָאלשעגסיוא-טשינ ןופ בייל

 -עשטיּפ ןיא "קרעוו עטלמַאזעג,, ענייז ןופ ךעלעדיל עכעלמיטסקלָאפ ענייז ריא רַאפ

 ,עלעכיב ןקישטנָאמ

 :טרעפטנעעג ןוא טרעהעגסיוא קידלודעג םיא טָאה יפיפ

 ..םַארררמַארררמַאררמ --

 טגעלפ -- ,!טיױט ןיימ ךָאנ ,ןצַאשּפָא ךימ ןעמ טעוװ ,יפיפ ,טיוט ןיימ ךָאנ --
 ןוא ןקוקמורַא ךיז טלעוו יד טעוװ טשרע ןַאד -- לצעק ןיא ןהנעטניײרַא עלעשרעה
 -נוה ןיב ךיא .רעטיב רעייז ,יפיפ ,רעטיב זיא לייוורעד .ןריולרַאפ טָאה יז סָאװ ןעז
 ךיא זַא ,טּפײנק רעגיווש יד .ןרָאפ טשינ םייה ַא ,טנעה עקידייל טימ ןעק ןוא קירעג
 -ןפיינק ַא טרעשַאב סע זיא רימ !יז טּפיײנק ,יוא ,קישָאק ןקידייל ַא טימ םייהַא םוק
 לָאז סָאװ ,רעגיווש ַא בילטָאג רָאטקָאד רעד טשינ טָאה סָאװרַאפ .רעגיווש עקיד
 בָאה רענייא ךיא רָאנ .הסנרּפ ןבָאה עלַא ?ערעדנַא טשינ ןבָאה סָאװרַאפ ?ןּפיינק םיא
 ,טּפיינק סָאװ רעגיווש ַא ןוא סעצילָאּפ עקידייל טימ לבלעוועג ַא

 טלָאװ יז יו ,טרעפטנעעג ןגיוצעצ ןוא קיטעמוא יפיפ טָאה --- !ודו'וַאַאאימ --
 -טימ ןוא קידנרעױדַאב טָאה יז ..טלעװ עטכערעגמוא יד ןיוש זיא ױזַא :טגָאזעג
 ...םַארררמַאררמַאררמ -- לּפעק ןטימ טלקָאשעג קידנליפ

 םיא טָאה שינעפעשַאב קידעבעל ַא :טסיירטעג טליפעג ךיז טָאה עלעשרעה ןוא

 .יטרעהעגסיוא םַאזקרעמפיוא

 ןײגנײרַא ןעוו-ןטלעז טגעלפ ,סקַאז .ש רעצעזרעביא רעד ,טניירפ רעטייווצ ריא
 ןעז טנעקעג םיא ןעמ טָאה קידנעטש .ןײרַאפ-ןטַארעטיל ןופ לַאז ןסיורג ,ןטייווצ ןיא
 ,ןבירשעג ,ןסעגעג רע טָאה טרָאד .ךעלשיט-ךַאש יד ןופ םענייא ייב ,לַאז ןטשרע ןיא
 "ער רעד ןופ טכַארבעגטימ ךיז טָאה רע סָאװ ,גנוטייצ עשידנעלסיוא ןַא טנעײלעג
 ןוא ענעסיבעצ ,ענעכָארבעצ ןייז רעטכַארטרַאפ ַא ,טרעכיורעג טָאלג רעדָא ,עיצקַאד

 ,טּפָאטשרַאפ ןעוועג דימת זיא סָאװ ,עקלול עטנערברַאפ-בלַאה
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 ,קילדנעצרָאי ןטפניפ ןייז ןופ ריט יד טכַאמעגוצ טַאהעג גנַאל ןיוש טָאה רע
 ,רָאמוה טימ ,רעקיטפערק ַא טנַאּפשעג ךָאנ רע טָאה ןטסקעז ןיא רעבָא

 ,סקוװ ןלעטימ ןופ רעקירעדינ סָאװטע ,רעקינייבטיײירב ַא ,רעכעלטיירב ַא

 -- גיוא עקידנענערב ,עגנוי ןוא ןעמערב עצרַאווש ,רָאה עטרעבליזַאב-שפיה טימ

 רעטשרע רעד ןעניגַאב טגעלפ רעכלעוו ,טסַאג-םַאטש רעד ןעוועג סקַאז .ש זיא

 .ןײגקעװַא ,טכַאנייב טעּפש ,רעטצעל רעד ןוא ןײארַאפ-ןטַארעטיל ןופ ריט יד ןענעפע

 טלעג רע טָאה יצ .טבעל רע יװ ןוא טניווו רע ווו טסווועג טשינ טָאה רענייק

 זיא רעכלעוו ,ןסקַאז .ש ןגעוו טסווװעג קיצניװ רעייז ללכב טָאה ןעמ .טשינ רעדָא

 ךיז ןגעוו טשינ רָאנ ,טלעװ רעד ןיא ץלַא ןגעוו ןסעומש וצ טגיונעג ןעוועג אקווד

 רע זַא יא ,טסוװעג ָאי םיא ןגעװ טָאה ןעמ סָאװ סָאד ,טײהנעגנַאגרַאפ ןייז ןוא

 ;רעטכָאט ַא טימ יורפ ַא ןזָאלעגרעביא טָאה רע ווו ,דנַאלסור ףיט ןופ ץעגרע טמַאטש
 טבעל טציא ןוא עידעגַארט-ןעילימַאפ עסיורג ַא טבעלעגרעביא סעּפע טָאה רע זַא

 .ןבעל שירוחב םָאזנייא ןַא רע

 "חר יד ןגעוו ,אגלָאװ רעד ןגעוו .דנַאלסור ןגעוו ןדער וצ טָאהעג ביל טָאה רע

 ןגעוו -- טּפיוהרעביא ,רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןגעוו ,סעּפעטס עשיסור עקידתוב

 -יל ערעייז ןרימַאלקעד קינייװנסױא טנָאקעג טָאה רע ,ןװָאטנָאמרעל ןוא ןעניקשוּפ

 סָאװ ,רוכיש ַא ייב יװ ןוא .קרעוו ערעסערג ןופ ןעלטיּפַאק ןוא ןעמעָאּפ עצנַאג ,רעד

 רע ןעװ ,גיוא יד ןלַארטשעצ ןסקַאז .ש ייב ךיז ןגעלפ ,ןפנָארב קנורט ַא טגירק

 ייןדער וצ שיסור לסיב ַא ןעמעוו טימ ןגָארקעג טָאה

 ןיא ייט (עטירברַאפ-ןגייא) זָאלג עטשרע יד ,ןעניגַאב ,ןעקנירטסיוא רע טגעלפ

 :סיוש רעד ףיוא ןיפיפ ןעמענ ןוא ןײארַאפ-ןטַארעטיל

 יײעינערָאװטַאכיטס ַאק יאשולסָאּפ ,,.איָאמ יט ַאצינמוא ...ַאיַאלימ ַאקשטעשָאק

 ןעגנופַאש סיוא רעה ,עניימ עקשטיגולק ,עקניביל עלעצעק

 :טרימַאלקעד טָאה סקַאז .ש ןוא ןיירַא ןגיוא יד ןיא טקוקעג םיא טָאה יפיפ

 ,ַאיסָאר
 ,ַאיסאר ַאקשוטַאמ
 ַאיַאנדָאר איָאמ

 ַאיַאקסור
 !ַאיל מ עיז

 .ש ןָאטעג טעלג ַא ,טקיצטנַא יװ ,ןגיוצעגסיוא יפיפ טָאה !וא-ואיוא-ואימ --

 ,קיטשירפ ריא ךָאנ ךיק ןיא קעװַא ןוא זָאנ רעד רעביא לדייוו םענעכוּפ ןטימ ןסקַאז

 ןופ ,ןיײארַאפ-ןטַארעטיל ןיא ָאד ןיוש זיא יפיפ גנַאל יו טשינ טקנעדעג רענייק

 -דנעצ .ןבעגעג ןעמָאנ םעד ריא טָאה רע ןוא רעהַא ןעמונרעד ךיז טָאה יז ןענַאװ

 "עמ יד -- טּפיוהרעביא .ןבירטרַאפ ןענַאד ןופ ןיוש ןעמ טָאה ץעק ערעדנַא רעקיל

 רעד ןופ ןדעי טימ שימייה טליפעג ךיז ןוא ץַאלּפ ריא ףיוא ןבילבעג זיא יפיפ ..,רענ
 ,ריא ףיוא ךיז ןעמ טגערפ ,ןלַאפרַאפ ץעגרע לָאמַא טרעוו יפיפ זַא ,טפערט ןוא .הביבס

 ;13 עקצַאמָאלט ןופ טסַאג-םַאטש ןרעדנַא ןדעי ףיוא ךיז טגערפ ןעמ יו

 ?יפיפ ץעגרע זיא ווו ---



 ןעק יפיפ .קילײװגנַאל טרעװ סע ןעװ ןיפיפ סיוא-ןעמ טקוק סרעדנוזַאב = -
 יד רעביא קירוצ ןוא ןיה ףיולעצ ַא ךיז יז טיג טָא :ךעליירפ ןּכַאמ ןוא ןרעטייהפיוא
 "יירפ ךיז ןטישעצ סע ןוא ןאיּפעטרָאפ ןטצונעגּפָא ,ןטלַא ןופ ןשיװַאלק עטלעגרַאפ

 -ערב ןטימ ,טפָאלש רעכלעוו ,רואינש .מ טנעגיריד-רָאכ רעטלַא רעד ...רענעט עכעל

 ןופ סיר ַא ךיז טיג ,ןוויוא ןסייה ןָא טרַאּפשעגנָא קידנציז ,ליומ ןיא סָאריּפַאּפ ןקידנענ
 ;ךיז טיירשעצ ןוא רָאה עשרעבייוו עקלָאּפ עסיורג ענעטָאשעצ יד ףױרַא-רַאש ַא ,טרָא

 !שלַאפ ,שקילאק !שלַאפ !שלַאפ ---
 :רעטכעלעג ַא טימ סיוא-טסיש םלוע רעצנַאג רעד ןוא

 ..טרעצנָאק יפיפ ךָאד טיג סָאד ..?ריא טיירש ןעמעוו ףיוא ,רואינש רבח ---
 רע .טנװַאד ןוא עלעקניוו ַא ןיא טייטש ןרעטש לארשי רעטכיד רעמורפ-רעד

 ןעק יפיפ רעבָא .הרשע-הנומש רעד תעב גנַאל ךיז טלקָאש ןוא הנווכ טימ טנוװַאד

 ןופ ךָאנ םיא ךיז טּפעלש סָאװ ,לדנעב-עקטַאג ןסייוו םעד וצ קיטליגכײלג ןייז טשינ

 םיא טסייר יז ..טיצ ןוא ךעלדנייצ יד טימ לדנעב םעד יז טּפַאכ ...סױרַא זיוה ַא

 ..ןייגסיוא, ןיוש לֶָאֹז רע ,סופ ַא ייב םיא טּפעלש ,טעּפרַאקש ןטוָאלעגּפָארַא םעד

 זיא ,הנווכ טימ ןענװַאד טשינ טזָאל ,סע טריוװרענעד ןענרעטש לארשי שטָאכ ןוא
 השוע, ןזיב .,ןוט-געוװַאב ןייק טשינ סופ רעד טימ טעװ ןוא קידלודעג ךָאד רע
 ,.."םולש

 -נַא זיא ןירעמיטנגייא-טעפוב יד זַא ,יז טעז ,ןיפיפ ,ןסערעד ריא סע טרעוו
 ליונק ןטימ ןיוש ךיז טגָאי יפיפ --- ןוא רעטעווס ַא קידנקירטש ןרָאװעג טלמירד

 ךעלשיט ןוא ןלוטש יד ןופ ךעלסיפ יד ןָא םיא טרעטנַאלּפרַאפ ןוא לָאז ןצנַאג ןרעביא

 .םיד רעד ךָאנ רעבָא .רעביירש עטפיטרַאפ סעיסוקסיד ןיא יד ןופ סיפ יד ןָא ןוא
 טרעטנַאלּפרַאפ סיפ יד ייז טָאה יפיפ ףריר טשינ טרָא ןופ רענייק ךיז ןעק ,עיסֹוק
 ..ןדנובעגוצ ןלוטש ןוא לשיט םוצ ןוא

 -רַאפ רענײמעגלַא רעדעי ףיוא ,טעקנַאב ןדעי ףיוא ןייז יפיפ זומ יאדווא ןוא

 קָאלג םעד ּפָארַא טפרַאװ ,שיט-םוידיזערּפ ןפיוא גנולצולֿפ טניישרעד יז ...גנולמַאז

 לדייוו ןטימ רימש ַא רעציזרָאפ םעד טיג ,רעסַאוװ זָאלג ַא םוא-טרעק ,דרע רעד ףיוא

 :טרָאװ ןקיצנייא-ןייא עקַאט ,,,"טרָאװ, ַא טמענ ןוא םינּפ ןרעביא

 | ,.י!וַאימ ---

 :טגערפ ןוא רעדנציזרָאפ רעד ףיוא ךיז טביוה

 ...?גָאלשרָאפ סיפיפ טימ םיכסמ ריא טנעז --

 :טכַאל םלוע רעד ןוא

 ..י!ןעמונעגנָא זיא גַאלשרָאפ סיפיפ .,,.!קימיטשנייא

 ןטַארעטיל רעד ,טרידיווקיל 12 עקצַאמָאלט ךיז טָאה המחלמ רעד רַאפ רָאי ַא
 "ייוו ַא ףיוא ,לַאקָאל םעיינ ַא ןיא ןגיוצעגרעבירַא ךיז טָאה .ךייארַאפ- ןטסילַאנרושז ןוא

 ,סַאג רעט

 ןיש טָאה ןעמ .ןעמוקעג טשינ טסעג-םַאטש עטלַא ךס ַא ןיוש ןענייז טרָאד
 עצנַאג ךיזטציהעג טשינ ןוא ךעלשיט-ךַאש יד ייב געט עצנַאג טצעביקעג טשינ
 .ןעוועג טשינ ךיוא יפיפ ןיוש זיא טרָאד .ןטרָאק ייב טכענ

 -ַאװ ,ןשימייה םעד ןָא ,ךעלטסוּפ ןעוועג סלייטנטסרעמ ןיא לַאקָאל רעיינ רעד

 ענעסיררַאפ-קידסוחי ַא ,טייקנגױצעגנָא עקידנגייוש ַא ,רעדוועג ןוא ךורעג ןעמער
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 -יוז ,עטריטנָאמער-שירפ יד ןשיווצ ,ללזח ןיא ןעגנָאהעג טרָאד זיא טייקטזגורבעגנָא
 רעבָא ,לעה קיטכיל ױזַא ,רעביוז ױזַא ןעועג טשינ זיא עקצַאמָאלט .טנעו ערעב
 רַאפ ןוא עיצידַארט ןעוועג ןיֹוש זיא עקצַאמָאלט ,שימייח ןעוועג זיא עקצַאמָאלט
 ַא טגעלפ "ןציירד עקצַאמָאלט , לַאקָאל ןיא ,טנעמיטנעס ןעוועג זיא עקצַאמָאלט-

 דעיינ רעד ,ןגעקרעד ...ןיירַא לביטש ןיא ךיז וצ -- דיסח ַא יוװ ןעמוקניירא רעביירש
 רעכוזַאב ןקירעגיײנ ַא וװ ,ךָאװ רעד ןטימניא לוש-רָאק ַא יװ ןעוועג זיא ,לַאקָאל

 ..טירט ענעגייא ענייז ןופ ךרָאש רעד ךעלמייהמוא זיא

 ןציירד עקצַאמָאלט ייברַאפ ןעגנאגעגּכרוד ,לָאמַא רעטעּפש זיא ןעמ זַא ןוא -
 יפערט יד וצ .,ףױה ןיא טקוקעגניירַא -- טנעמיטנעס ןוא טּפַאשקנעב טימ ןוא
 ןעמ ןוא ןָאקלַאב םוצ ,רעטצנעפ-טנָארֿפ יד וצ ,קָאטש ןטשרע םוצ טקוקעגפױרַא
 "עג ףיז ןעמ טָאה --- ,ןיפיפ טמאונייא ןַא ,עקיטעמוא ןַא ןציז ןעזרעד טרָאד טגעלפ

 ;ןסירגַאב ריא טימ ךיז ןוא ןלעטשּפָא טזומ

 ..י!יפיפ ,,,יפיפ ---

 טלָאװ יז יו ,טקוקעגּפָארַא קיטעמוא יפיפ טָאה -- -- -- ?ףדויודוַאַאַאַאימ -- |

 -- -- !ן-וַאימ ?ןזָאלרַאפ ךימ ריא טָאה סָאװרַאפ ?קעװַא ריא טנעז ווו :טגָאלקרַאפ ךיז

 (טצריקעג ,1952 ,םערייא סָאנעוב ,"דנַאל םענעגייא ןיא; :ךוב ןופ
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 טי...

 ירפ רעד ןיא רעגייז ַא ןיינ
 ןקיצ 2

 טימ ןרעמיצ ריפ עטעוועדנופעגנייא-קידהקזח ,עטלבעמעגסיוא-לקנוט יד ןי

 ןצכעז ,רעכעד-לדניש עטלַא ףיוא ךָאמ רענעקַאברַאפ יװ ױזַא ,ןגיל ךיק ַא א
 .ןרָאי עקיור ,עטלכעקעג קינָאה ןוא ךלימ טימ ,עטַאז

 טבעלעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,םיחטש עקידמישדח:-ףלעוװצ עקידַארג-ךיילג ןצכעז

 ,ןדיימטסניד ןופ רעליימ ןוא טנעה רַאּפ קנעש ןוא ןצנעדערק ןסָאלשרַאפ ןטלַאה טימ
 ןסייה טימ ןוא ןעמַא עקיטסורב-קישטַאלּפ רַאפ טיורב ךעלטפער עסיורג ןדיינש טימ
 ןשוילעּפַאק עטשטיינקעצ-:בלַאה טימ סרערעל ענעגיוצעגסיוא רַאפ ייט ןעגנַאלרעד

 ,ןסּפינש עשיקנערפטלַא ןוא

 ןטלַאה ,זָאנ רעד ןיא יילפ טימ ןרָאי עקידרעדיוג ,עקיבייל-טעפ ןצכעז עכלעזַא
 ןופ ןקיטשּפָאק עכיוה יד ןיא ,קנעש יד ןופ ךעלריט עקידנּפירקס יד ןיא ףיוא ךיז
 ,רעלעג-בלַאה רעד ןיא ןוא שעוו עטסערּפעג-סייוו ,עטרדסעג ךיילג יד ןיא ,ןטעב יד
 -ַאב ריא טימ ירעמ יורפ יד ווו ,טרָאד ,ןָאלַאס ןיא עיפַארגָאטַאפ רענעכָארקעגּפָא

 -רַאװש ַא ןיא -- רע ,ןָאלעװ ןסייוו ןגנַאל ַא ןיא --- יז :ןעייטש ןבעל-קירנעה ןטרעש
 ,עקידהאנה-שייוג עדייב ,עקידשייוג-ףייטש עדייב -- רעדניליצ ןצ

 ךיש ןצוּפ טימ ףיוא טייטש ךיק ַא טימ ןרעמיצ ריפ עקיזָאד יד ןיא גָאט רעד

 "ןיז ַא ןיא טנָאמרעד סָאװ ,קיניישט ַא ןופ ןדיז קידנענייוו ַא טימ ,סיפ רָאּפ ריפ ןופ
 ןײרַא ןטייוצ ןיא לטעב-רעדניק ןייא ןופ סנשיק ןפרַאװרעביא טימ ,המשנ רעקיד

 שעוו-רעטנוא יד ןעלּפענקוצ ןטימניא טלַאה סָאװ ,שוטַאט ןופ ןעמוקנײרַא טימ ןוא

 ,לרעטכעט םוצ ןוא ןוז םוצ לצינעג טּפעלקרַאפ ,ןפָאלשרַאפ ַא טימ טלּפַאנש סָאװ ןוא

 ןיא סרעקיַאזָארּפ עשידיי עטסלופטנעלַאט יד ןופ רענײיא -- עלרעפ עשוהי
 עזשרַאוו ןייק ןעמוקעג ןוא םעדָאר ןיא 1888 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא -- ןליוּפ
 תוישעמ-עזָארּפ עשיריל ןבירשעג .זיירק-ץרּפ םוצ טנעָאנ ןענַאטשעג ,1905 רָאי ןיא
 -סילַארוטַאנ ןוא ןענַאמָאר-רעגייטש עשיפַארגָאיבַאטױא -- ןרָאי עפייר יד ןיא ,ןוא
 .עשרַאוו ןיא ןבעל ןשידיי ןטרילימיסַא-בלַאה ,ןשיטַאבעלַאב ןופ ןעגנולייצרעד עשיט
 ַא ןיא רעטלַאהכוב ַא יו טעברַאעג עלרעּפ טָאה ןרָאי רעוועשרַאוװ ענייז עלַא טעמכ
 זיױלב ןעוועג זיא סע) החּפשמ-עלרעּפ רעניילק רעד ןיא עידעגַארט עסיורג יד .לימ
 עלרעּפ הרש יורפ רעניױע רעד ןופ ןליוו םענעגייא טימ טױט רעד (קעלול :ןוז ןייא
 ןופ קעװַא זיא עלרעפ עשוהי .1926 רָאי ןיא עשרַאװ ץנַאג טרעדורעגפיוא טָאה --
 ןיא ץיוששיוא ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע ;גרעבמעל ןייק 1939 רָאי ןיא עשרַאװ
 .1941 רָאי
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 ?סָאװ ,סנשיק טימ ךיז ןפרַאװ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ,עינרוד ---
 עקירעי:טכַא סָאד ןוא גנוי דעקירָאי-ןצרעפ רעד טסייה'ס -- ?סעינרוד,, יד

 ןיא ךיז ןטיירג ןוא ןטעב יד ןופ ןכירקוצסױרַא טייצ זיא'ס זַא ,ןעײטשרַאפ לדיימ
 ןעמ טכוז ,ךעלדיילק טימ ךעלזייה ךיז ףיוא ףױרַא קידנלייא ןעמ טיצ .ןיירַא לוש
 ךיק ןיא ךיז ןעמ טשַאװ ןעניפעג וצ טשינ ייז טָאג טעב ןעמ ןוא ךעלדנעב-ןקָאז
 ;ןרעדנַא ןפיוא רענייא ןרסמ טימ ןוא ןעיירשעג טימ ןַארק םייב

 .טשינ ךימ יז טזָאל ,ןשַאװו טשינ ךימ טזָאל יז ,שוטַאט ---

 ,ןקישזַאק ,וצ םיא םענ ,שוטַאט --
 יוּפַאכ ןעמ טסע .רעטנוא טנָאי ,רעיוא ןַא רַאפ טּפעלש ,ןָא טיירש שוטַאט רעד

 שוטַאט םעד ןעמ טשוק ,ןיירַא סעקעט-לוש יד ןיא עקניש טימ למעז ןעמ טקַאּפ ,קיד

 ענענַאטשעגפיוא-ירפ יד ןיא סױרַא קידהחינ טינ ךיז טזָאל ןעמ ןוא עשומַָאמ רעד טימ

 ,ןײרַא ןסַאג עליק
 ױזַא ,טייקליטש עטקַאהעגּפָא ןַא רעביא טביילב ךיק ַא טימ ןרעמיצ ריפ יד ןיא

 ףיוא ,טייקליטש יד ,ּפָא ךיז טצעז יז ,עקנישַאמ-סומירּפ רענעשָאלעגסיוא ןַא ךָאנ יו
 ףיא ןוא ןצנעדערק עטלּפענרַאפ יד ףיוא ,רעטצנעפ יד ןופ ןביוש עטכיוהרַאפ יד

 ,בייוו ןופ ןוא ןַאמ ןופ רעמינּפ עטשטיינקעצ:בלַאה ,ענעפָאלשרַאפ-בלַאה יד
 רעד סױרַא ךיז ןופ טפרַאװ רעטצנעפ ןקידלקניוו ,ןטיירב ןטימ רעמיצ-סע ןיא

 .ּפעלק עקידתעדה:בושי ,עמַאזגנַאל טכַא רעגייז-ייטש רעסיורג

 ,ירפ ךָאנ זיא
 "רעד ךיז טסייה ,טעב ןקידעקיטשּפָאק-טיירב ןיא סיפ יד סיוא טיצ ירעמ יורפ

 -ושט ןוא קידנצענעג-בלַאהעלעפעל ןטימ ליופ קידנשימ ןוא ךלימ טימ ייט ןעגנַאל

 ליוו יז .ןעגנערב ריא טעװ גָאט רעיינ רעד סָאװ ,ןסיוו ירעמ יורפ ליוװ ,ךיז קידנעכ

 עלַא יד וצ ןוא ןקיטכענרעייא םוצ ,ןקיטכענ םוצ ךעלנע ןייז רע טעװ יצ -- ןסיוו
 ,רָאי ץנַאג ַא ןופ געט עקירעביא

 עשרעטנוא יד לייוורעד טלּפענקרַאפ ,ירעמ יורפ ןופ ןַאמ רעד ,קירנעה ןַאּפ

 .תמא ןַא ףיוא ןוטנָא ךיז טמענ ןוא קידהבחרה סיוא ךיז טצענעג ,שעוו
 טלּפָאט ַא טימ לסיב ַא ,רעכעלקיד ַא לסיב ַא זיא קירנעה ןַאּפ רעקיזָאד רעד

 לסיב ַא ןוא ןזָאלבעגפיױא סיוא טעז סָאװ ,לכייב קידכעלייק ַא טימ לסיב ַא ,לרעדיוג
 ,טנעה עקידלשיק ,עקירָאה טימ

 * יג יא

 ליומ סָאד דלעפנעטכיל ןַאּפ טשוק ירפרעדניא ןדעי יו ,רָאי ןצכעז ןיוש זיא

 ןטַאז ַא רעביא טזָאל ,גָאטימ ףיוא ןייז טנייה טעוו'ס סָאװ ,טגערפ ,ירעמ בייוו ןייז ןופ
 -סױרַא ןַא טימ לסיב ַא ,רעטרעדיוגעג ַא לסיב ַא ,טייג ןוא גָאט-ןטוג ןטורעגסיוא ןוא
 טימ קישזַאק רעדניק ענייז רַאפ ןוא ירעמ בייוו ןייז רַאפ ןטעברַא ,לכייב טציּפשעג

 | | .ןעקנינַאי
 טרָא ןייז ףיוא רערעדנַא ןַא .סגעוו לקיטש רַאּפש ַא ןייג וצ טָאה קירנעה ןַאּפ

 ,ןייג וצ רעכיילג זיא דימת זַא ,טלַאה דלעפנעטכיל ןַאּפ רעבָא .ןרָאפעג ,רשפא ,טלָאוװ

 ןסע םוצ טיטעּפַא טכַאמ רע טגָאז ,ןייג .סיפ יד טקיטפערק ,רע טגָאז ,ןייג ---
 -עמנַאלּפ ,לכעלעמַאּפ ,סיוארָאפ לכעלָאסַארַאּפ סָאד ,קידנגיוו ,ױזַא רע טלעטש

 | .טלעג טלייצעג טלָאװ רע יוװ ױזַא ,קיס
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 -ץּפשרַאפ --- ךיז קידנלייא טשינ ןוא .טשינ לָאמנייק ךיז טלייא קירנעה ןַאּפ
 ,טשינ לָאמנייק רע טקיט

 ,טייצ דימת ןבָאה ייז ,ןשטייד יד ןופ ןענרעל ,ּרע טגָאז ,ךיז ףרַאד ןעמ --- |

 ןעלמיה יד טנפע ןוא לציּפש ַא קירנעה ןַאּפ םעד ןָאטּפָא ליוו טָאג ןעוו וליפא

 סרענלָאק יד ןיא ּפעק ןערונ ןענױשרַאּפ ןעוו .טשינ ךיוא קירנעה ןַאּפ ךיז טלייא --

 ןַאּפ טנַאּפש --- ןרַאוטָארט ענעסָאגרַאפ-קישטילג יד רעביא ןעמיווש ייז ןעוו ,ןײרַא
 ,טניימעג ןגער רעד טלָאװ םיא טשינ יװ ,לטירט ןטסָאמעג ןייז טימ קירנעה

 -ַאו סנּפָארט עטיוט ּפִא ּפמעט ןעגנילק לכעלָאסַארַאּפ םענעזָאלבעגפיוא ןפיוא

 טימ רעװו -- סנטלַאּפ ענעגיוצעגסיוא-בלַאה קירנעה ןַאּפ טעז ךיז רַאפ .רעס

 ןיא קירנעה ןַאּפ טלכיימש -- ןזיוה עטצירּפשרַאפ טימ רע ,ךעלדיילק עטצרַאשעג

 סָאװרַאפ ,שפנ-תמגע השעמ תעשב טָאה ןוא ןיירַא ןדלַאה ןטרעדיוגעג לסיבַא ןייז
 | .עטנַאקַאב ענייז ןופ ןצעמע טשינ טציא ָאד טָאה רע

 םיא ,וצ טלָאװ ןוא .םערָא ןרעטנוא ןעמונעגנָא ןטנַאקַאב םענעי טציא טלָאװ רע

 | .:טגָאזעג ױזַא

 ןעמ זומ ,רעגנעל טונימ .ףניפ טימ .טפָאלש ןעמ זַא ,ןבעל עינַאּפ ,ריא טעז ---

 "רעד ייז ןעמ זומ ,ןזיוה יד ןעמ טצירּפשרַאפ ,טפיול ןעמ זַא ןוא .ןגער ןפיוא ןפיול

 רעבָא ייז ןטלָאװ ,וצ טשינ ןבייר ַאזַא ןופ טמוק טנוזעג ןייק .טשרָאב ַא טימ ןבייר ךָאנ
 ךיא יוװ ןסַאלעג ױזַא ןעגנַאגעג יז ןטלָאװ ,רעירפ טונימ ףניפ ַא טימ ןענַאטשעגפיוא
 ױזַא ןוא ,ןייג ַא ןעוועג טלָאװ ןייג סָאד ןוא זיוה ַא ןעוועג זיוה רעד טלָאװ --- יג

 | ,ייס-יוו-ייס ןקיטעּפשרַאפ ייז רעבָא רקיע רעד .טשינרָאג ,רקפה זיא

 "ייא ,רעירפ טונימ ייווצ טימ םירָאװ ,טכערעג זיא קירנעה ןַאּפ זַא ,ןייז ןעק סע
 עניילק סָאד ןוא ףלעווצ רעד ףיוא ץיּפש ןייז ןָא טנעל רעזייו רעסיורג רעד רעד
 עקידלשיק ,עקירָאה סָאד ןיוש טשטעווק -- ןיינ רעד ףיוא לציּפש ןייז -- לרעזייוו
 טרָאד ץעגרע ךיז טיירשעצ סָאװ ,לקעלג ַא ןופ לּפענק םייב קירנעה ןַאּפ ןופ לטנעה

 יוג רערעגָאמ ,רעטמעקעג-שירפ ַא ןפיול וצ טמוק סע ןעמעוו ןופ ,ןיירַא ןבוטש ןיא
 ,רָאטקעריד ןַאּפ ןרַאפ ריט יד טיירב טנפע ןוא סעטנָאװ ענעפָאלשרַאפ טימ

 -רַאפ ןעייווצ ןיא ךיז טָאה יוג רערעגָאמ רעד יו םעדכָאנ ,רעגייזא ןיינ טקנוּפ
 :טלּפַאנשעגפױרַא לגניצ טלדיירדעג א טימ ןוא ןגיוב

 --- !יװָארָאטקעריד ונַאּפ עינַאװָאנַאשוא עיִאמ
 יד ףיוא-ביש ַא טיג ,שיטביירש רענַאקירעמַא ןייז רָאטקעריד רעד ןיוש טסילש

 ןוא ץכערק םענעפרָאװעצ ,םענבָארד ַא טימ ךיז טיירשעצ סָאװ ,עיזולַאז עטברַאקע
 ַא ,סרעדעפיילב עיולב ייווצ ,עטיור ייווצ ,עצרַאװש ייווצ ,רעשעל ַא :ףיוא טקעד

 ,חול ןקידנעייטש ַא ןוא ןרָאטניט עטיוד ַא ןוא עצרַאװש

 -יד ,ןיילק ןייז ןופ סיורַא קירוצ קירנעה ןַאּפ ןיוש טייג ןיינ ךָאנ טונימ ייווצ
 ןיא רעגייז ןטימ ריט רענעפָא רעד ןיא קעװַא ךיז טלעטש ,לטעגיבַאק שירָאטקער
 לַאנָאסרעּפ סָאד יצ -- ,םורֵא ךיז רע טקוק תיבה לעב השעמ ןוא -- טנַאה רעד
 ,טעברַא רעד וצ ןעמוקעג ןיוש ןענייז ךעלדיימ ןוא ךעלמירוחב עלַא יד טסייה סָאד --

 ןשטילג ןגיוא עקידנעייטש ,עקידכעלייק שנייז ,ףניפ טונימ ַא ױזַא סע טרעיודעג

 יד ייב סיוא ןעעז סָאװ ,עטלעטשעגנָא עלַא יד ןֹופ רעכיל יד רעביא ךרודַא ךיז

 ,סרעגנעה עקידנציז יֹוװ ,רעכיב עטכַאמעגפיוא

 -עגסיוא ערעיײז ,ּפעק ענעגיונעגרעביא ערעייז רעביא טלייצ רָאטקעריד רעד
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 ,ענעשעק-לטסעוו ןיא רעגייז םעד ןייֹרַא קירוצ רע טגייל ךָאנרעד ,ןעלסקַא עטציּפש
 -סיוא ,רענעגיובעגסיוא רעד ןיא ןײרַא ןסַאלעג ךיז טצעז ןוא רַאגיצ ַא טרעכיוררַאפ

 | ,לטעניבַאק ןשירָאטקעריד ,םעניילק ןיא שיטביירש םייב לוטש רעטעבעג

 עכלעװ וצ ,ןריּפַאּפ עטעשזירגעצ-זיימ ןופ עטלַא ןגיל לטעניבַאק ןקיזָאד ןיא = |
 טנַאװ ױעטלָאמעג ןירג-לקנוט רערעווש ַא ןופ .ןרירוצ טשינ ךיז טזָאל קירנעה ןַאּפ

 ששיסור ענעבירעגסיוא טימ עּפַאמ ענעכַארקעגּפָא ןַא ,ןנימ-רב ַא יו יזזַא ,ּפָארַא טלַאפ

 זיא טעלָאר רעד וװ ,רעטצנעפ ןופ לקניוו ןיא דנאוו סאּפ ןלָאמש םעד ןופ .תויתוא

 -טלַא ןַא זױהקנַאב ןופ רָאטקעריד ןפיוא ּפָארַא טקוק ,ןטנַאק יד ייב טנערברַאפ

 ןייא ןשיװצ וו .ףעזָאי-ץנַארפ ַאלַא דרעבנקַאב ייווצ טימ םינּפ יורג ,שיקנערפ

 ַא טלעטשעגקעװַא קירוצ ןרָאי טימ ,לָאמַא ךיז טָאה רעטייווצ רעד ןוא דרַאבנקַאב

 ,גָאט ןקיטנייה ןזיב ןייטש ױזַא ןבילבעג זיא ןוא גילפ

 תיבה לעב רעקילָאמַא רעד -- ןָאסרעיײמ רעטלַא רעד ּפָארַא ױזַא טקוק סָאד

 .  ?"ןוז ןוא ןָאסרעיײמ .ס,, זױהקנַאב ןופ
 ווו ,"ךיננַאקַאזָאראטס שזרַאטנעמצ , ןפיוא ; טגיל ףוג ןייז יװ ןרָאי ךס ַא ןיוש

 ;טפירשפיוא רעד ןופ תוא ןַא רָאי ייב רָאי ּפָא ךיז טלייש הבצמ ןייז ןופ

 .לֿגטעכַאלש ,יגצַאז שזנָאמ ישזעל וט
 "רַא רעכעלגעט- גָאט ןייז וצ ךיז טמענ רע רעדייא זַא ,קירנעה ןַאּפ ךיז טריפ

 יא טערטרַאּפ םענעסַאשעגּפָא םעד ,עּפַאמ ענעכָארקעגסױא יד רע טכַארטַאב ,טעב

 ַא רָאג ןופ שטנעמ ַא ןעוועג זיא טרָאד רעטלַא רענעי טָא זַא ,ריפסיוא םוצ טמוק

 ,הגרדמ רעסיורג

 טנװעג ,קיור ,גנַאל ַא טבעלעגּפָא טָאה ,שטנעמ רעקידהגרדמ ךיוה רעד ,רע

 ןרעיומנייא טזָאלעג טָאה רע ,ןיז יד רַאפ זױהקנַאב ַא טזָאלעגרעביא טָאה רע ,ןבעל

 -לָאג עסיורג טימ לוװָאט םענערָאמרַאמ ַא "ךיננָאקַאזָארַאטס שזרַאטנעמצ., ןפיוא

 | :תויתוא ענעד

 ,חקל 'ה ,ןתנ 'ה

 ןשידיי ןיא זיא טיוט ןכָאנ .םימותי:תיּב ַא ןבעל םייב ןטלַאהעגסיױא טָאה רע

 ןרעװ ןשטנעמ וװ ,ךעלטעב ענרעזייא ייווצ ןעמָאנ ןייז ףיוא ןבילבעגרעביא לָאטיּפש
 ,ןברַאטש ןשטנעמ ווו ןוא טלייהעג

 :הבצמ ַא - ףיוא ןביירשטפיוא ןוא ןייג טשינ ךָאד ןעמ טעוװ םניחב

 ..ינטעכַאלש ,ינצַאז ,שזנָאמ ישזעל וט ---

 רעדעפ יד חשעמ תעשב טקניט ,תובשחמ יד ןיא קירנעה ןַאּפ ױזַא ךיז טפיטראפ |

 ;ךיז טּכַארטרעד ןוא ןיירַא ןָאפעלעט ןיא ןצעמש השעמ תעשב טרעפטנע ,רָאטניט ןיא

 ווו ,ןברַאטש טעװ ,הלילח ,רע ,ןעוו ,רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה רעּביא זַא ---

 ענייז ןלעװו יצ -- רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה רעביא ?טערטרַאּפ ןייז ןעגנעה טעוװ

 ןוא טרעדנוה רעביא ,רקיע רעד ןוא ?זױהקנַאב ַא סנגייא רעייז ןבָאה ךיוא רעדניק

 | :ןביירשפיוא ךיוא הבצמ ןייז ףיוא ןעמ טעוװ יצ ,רָאי קיצנאווצ

 ...ינטעכַאלש ,"נצַאז ,שזנָאמ ישזעל וט ---

 בייוו 5 טלדנַאהַאב רע ,ךעלרע טעברַא רע .ןביירשפיוא ןעמ ףרַאד לכש ןטיול

 ?ןביירשפיוא ! טשינ ןעמ לָאז סָאװרַאפ ָאט .רעדניק ייווצ עשיטיילה טָאה רע !ךעלטנרַא

 19 עשרַאוו ,(טנעמגַארפ) - -- ?'?בויַא ןיא לָאמַא, :ךובלמַאז ןופ
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 ךיילק-הפוח ןדמערפ םייב
 ןבעל רעוועשרַאוו ןופ ענעצס ַא

 ןיזָאגַאמ"עדָאמ א ןיא
 : ןענָאזרעּפ

 ,טַאדַאמ
 ,סעקטסידָאמ ייווצ
 ,ךעלדיימ טנַאה

 םַאד ַאמ

 ,טיינעג ןוא טּפעטשעג טרעוװ טניי
 !ןציז טשינ קידייל ןעמ טעװ טנייה

 !יירוט ,יירוט ,יירוט

 ןציּפש יד ,ןזַאג יד רָאנ טעז
 !ןצילכ טוט סנדייז סָאד יװ טעז

 !ארומ ַא רָאג ןייז טעוװו עּפעלש ַא

 !ּפעלש יד ןלייא ןעצ יאדווא
 !ּפענק ענעטנַאילירב -- ךָאנ טנייה
 !הרוחס ַאזַא טיורטעג ןעמ -- טעז

 רעשידיי רעד ןופ הפוקת רענעדלָאג רעד ןופ סוינעג רעד -- ץרפ שובייל קחצי
 ןייק ןעמוקעג לָאמ עטשרע סָאד ,1852 רָאי ןיא ץשָאמַאז ןיא ןריובעג .רוטַארעטיל
 קידנעטש ףױא ךיז 1889 רָאי ןיא ;רוטַאקָאװדַא טנרעלעג ָאד ,1875 רָאי ןיא עשרַאװ
 -ווא רע טור ָאד .1915 חספ ןרָאװעג רטפנ ָאד -- הריבה ריע סנליוּפ ןיא טצעזַאב
 יקס-נַא .ש דניירפ-סנבעל ענייז טימ ןעמַאװצ ,ץרפ להוא םענרענייטש םעד רעט
 הטמ לש עשרַאװ ןיא טקריוװעג רע טָאה טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא .ןָאזעניד בקעי ןוא
 םייח טָאה -- ןרָאװעג רטפנ זיא רע זַא .הלעמ לש עשרַאװ ןיא רע זיא קיבײא --
 ןיא ןגיולפעגכרוד רע זיא שימרוטש -- שא יסוסו שא בכרב :ןבירשעג קילאיב ןמחנ
 .םיא ךָאנ ןוא סיױארָאפ םיא ןגיולפעג ןענייז ןצילב ןוא -- הבכרמ רעקידרעייפ ןייז
 ןברָאטשעג טשינ יאנק ןב יאנק רענעי יװ -- "הרעסב הלע, ךױא ךָאד ןיא רע
 ריפ ןבילקעגּפָא עיגָאלאטנַא רעד רַאּפ רימ ןבָאה רצוא-ץרּפ םעד ןופ -- -- --
 רעד ןעוועג הנווכ סע'ץרפ ןיא רשפא זיא סָאװ -- גיױוש עשטנָאב :יײז ןשיווצ .ןכַאז
 -ינשרַאפ ןוא ןקיליײה טייקידעכָאװ רעד ןיא וליפא -- ןצנַאג ןופ המגד יד ןּוא למס
 | .םוטנדיי רעוועשרַאוװ םענעט
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 ך ע לד ײמ - טנַא ה

 (רָאכ)
 ,רעדנווו ַא ריא טָאה טָא
 !סַאּפש ןייק ,ןבעל'כ
 -- עוװַאּפ טשינ ןעד טסייה יצ
 ,סַאג יד -- עוװַאּפ ָאי

 רעיומ ַא ךיז טייטש'ס ווו
 ,ךיילב ןוא ךעלבלעג ץנַאג

 ,ןזדלעפ ַא יו טסעפ ָאד

 ;ךייה רעד ןיא קָאטש יירד
 ,ןזייא ןיא -- רעטצנעפ יד
 ...טכַאמרַאפ --- ןרעיוט יד
 רענלעז ַא ךָאנ טייג סע

 !ךַאװ רעד ףיוא םורָא
 ןעניווו וצ ןטרָאד ,יוא
 !גנַאב ןוא קיריורט זיא
 ןרעיומ יד ךרוד טגָאלש סע

 ..גנַאלקעג-ןטייק סָאד

 קיריורט ױזַא טגנילק סע
 !םַאד-ןיד ...ןַאד -ןיד

 ,סנדייז סָאד טשינ טריר ,א
 !םַאדַאמ ,טעּפעשט טשינ

 עק ט סיד ָאמ עט ש רצ

 ,ןזַאג ןוא ןציּפש ןוא ...ןָאיל-עד-ןעטַאס
 ...למיר םוצ ןטנַאילירב ךָאנ טלעפ סע
 הלכ יד ...ןּפמָאל ןוא ,ןעמולב ןוא ןענַאוװיד

 !למיה ןופ ךאלמ ַא -- ןעזסיוא טעוו

 דע לד ײמ :טנַאה

 (רָאכ)
 הריד רעד 'רַאפ ןשָארג ןייק טשינ
 !ןסיב ןייק ליומ ןיא ןוא

 !ןטעב סושרָאפ ךאלמ םייב ליוו'כ

 !ןסיו טשינ ליוװ יז ,ןיינ
 !לבור ַא סיוארָאפ ביג ,ךאלמ
 !רעירפ טשינ טיג יז ,ןיינ
 -- ,רעגנוה ןופ ריא ןלייצרַאפ ליוו'כ
 | !ריט יד רימ יז טזייוו

 ,ןפיעלש יד ןיא רימ טצעז סע יוא

 ,ךיא לַאפ טָא --- רימ ךיז טכַאד
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 !ןסקַאפ ןָא רָאנ ,ןצנוק ןָא רָאנ ---
 !ךאלמ רעד סיוא ךימ טכַאל

 ןכַאל ס'ךאלמ םעד טָאה ךימ ,יוא

 !טצעהעג םייהַא זיב
 סנדייז ס'ךאלמ םעד בָאה ךיא ןוא

 !טצעזרַאפ טיורב ַא ףיוא
 ןלַאפעגּפָארַא זיא סע ןוא

 ,למיה ןופ יוװ ,גנולצולּפ
 ,קינשזַארטס ַא טימ ךאלמ רעד ,יוא

 !למיר םוצ יוז !עקַאט

 ךאלמ רעד טגרָאזרַאפ טָאה ךימ ןוא
 ,טסערפ עסיורג יד ףיוא
 םישדח יירד עצנַאג ףיוא ,יוא
 !טסעק ןוא ריטַאװק טימ

 עק טסיד ָא מ עטײװ צ

 ,למינּפ ןיימ יו טקנוּפ ,גייצנדייז סָאד זיא סַאלב
 | ...טיוה ןיימ יו ,ןיד-קיטכיזכרוד
 ,ךעלעדנייב עניימ טקנוּפ ,יוא ,סע טצכערק ,סע ןעמ טריר
 | !דיומ עכעלקילג ַא :טסייה סָאד

 ,ךעלּפענק ענעטנאילירב ןעמוק ןלעוװ וצרעד
 ףרערט עמערָא יו ,סיורג

 ,עשטאקרעט ,ךיד לייא !עלעדער ךיד לייא ,ונ
 .ןרעה טשינ ךעלדנייב עניימ לָאז'כ

 !עלעדער ,רוט-רוט-רוט !עלעדנייב ךארט-ךארט-ךארט

 ...רעגייז ןטימ ךיילג ךָאד רימ 'גָאלש

 !עלעדער ,רוט-רוט-רוט !עלעדנייב ךארט-ךארט-ךארט
 ?רעגייטש ַא ,ןעור רימ ן'לעוז ןעוו

 ך ע לד ײמ -טנַא ה

 (רָאכ)
 עלעביטש ַא ןַארַאפ זיא סע
 !סַאג רעליטש ַא ףיוא
 -- לרעטצנעפ ןייק ,ריט ןייק טָאה'ס

 !סַאנ ןוא ליטש קיביײא
 ,טלעג-הריד ןייק טלָאצ ןעמ שטָאכ

 !סױרַא טשינ ןעמ טפרַאוװ
 ,ןיוש קיביײיא ףיוא ן'ור ןטרָאד
 !סיוא ךיז ךעלעדנייב יד

 .,טשינ ןעמ טסייוו ןּפעטש ןייק ןופ
 . ..טיינעג טשינ ןיוש טרעוו סע
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 רעכעלטיא טמוק עלעביטש םוצ |
 !טדײלקַאב ןיוש קיביײא ףיוא

 עק ט סיד ָאמ עט ײװ צ

 -- ןציּפש ענרעדנַאבַארב יד ּפעטש ,לדָאנ ּפעטש

 !ריא רַאפ ,ריא רַאפ

 --- ןּפעטש דלַאב ןוא ךיג וטסעוװ ךעלמיכירכת

 !רימ רַאפ ,רימ רַאפ

 =-- .יש'הלכ יד טלכיימש סע ,ןטנַאילירב ןצילב סע

 !ביל ,יֹוזַא ןייש

 ?ןעניײשַאב םינּפ ןיימ לכיימש ַא טעוו ןעוו

 !בירג ןיא ,בירג ןיא

 ןציּפש יד ןשטיינקעצ ,ןעילוט יז טעװ רע

 | !םערוטש ןקיצרַאה ןיא

 ?ןעילוט ןוא ,ןעשטשעיּפ ןוא ,ןטעלג טעוו רעוו ךיד/

 ּ! םערָאװ ַא ,םערָאװ ַא

 (טנעזגַארפ)

 גייווש עשטנָאב

 ן/ -2

 טשינ קורדנייא ןייק רָאג טיוט סגייוש עשטנָאב טָאה טלעו ר עד ףיוא ַא |
 ,טבעלעג טָאה רע ױזַא יוו ,ןעוועג זיא עשטנָאב רעוו :םרחב ןצימע טגערפ !טכַאמעג

 תוחוכ יד יצ ,טצַאלּפעג ץרַאה סָאד םיא ןיא טָאה יצ !ןברָאטשעג זיא רע סָאװ ףיוא
 ַא רעטנוא ןכָארבעגרעכיא ךיז טָאה ןייב-ךרַאמ רעד יצ ,ןעגנַאגעגסיױא םיא ןענייז
 ףברָאטשעג רעגנוה ןופ רָאג רע זיא רשפא ?טסייוו רעוו ..,טסַאל רערעווש

 ןטלָאװ סע .טריסערעטניא רעמ ךיז ןעמ טלָאװ ,ןלַאפ לָאז ײװמַארט ןיא דרעפ ַא
 יד ןוא ןפָאלעג ןסַאג עלַא ןופ ןטלָאוװ ןשטנעמ רעטרעדנוה ,ןבירשעג ןעגנוטייצ

 ..ןעוועג זיא הלּפמ יד ווו ,טרָא םעד וליפא טכַארטַאב :טקוקַאב הלבנ

 ןלָאז סע ןעוו ,טַאהעג טשינ היכז יד ךיוא טלָאוװ יײװמַארט ןיא הרעפ סָאד רָאנ
 ףָאילימ טנזיוט -- ןשטנעמ יװ דרעפ ליפ ױזַא ןייז

 רע זיא ןטָאש ַא יו ףברָאטשעג ליטש זיא ןוא טבעלעג ליטש טָאה עשטנָאב

 !טלעוו רעזדנוא ךרוד -- ךרוד

 ןייק ןבָאה סע ,ןעקנורטעג טשינ ןייוו ןייק ןעמ טָאה תירב סעשטנָאב ףיוא |
 "עג טשינ השרד עקידנעגנילק ןייק רע טָאה הווצמ-רב וצ ףעגנולקעג טשינ תוסוכ
 ןשיװצ ,םי ןופ גערב םייב דמַאז לדנרעק ןיילק יורג ַא יו רע טָאה טבעלעג ...טגָאז
 -נַא רעד ףיוא ןוא ןביוהעגפיוא םיא טָאה טניװ רעד זַא ,ןוא ;ןכיילגסנייז ןענָאילימ
 !טקרעמַאב טשינ רענייק סע טָאה ,טגָאיעגרעבירַא םי טייז רערעד

 ןכָאנ ,ןטלַאהַאב טשינ סופ ןייז ןופ ןכייצ ןייק עטָאלב עסַאנ יד טָאה ןבעל םייב
 סנרבק םעד ;ןפרָאװעגמוא רבק ןייז ןופ לטערב עניילק סָאד טניוו רעד טָאה -- טוט
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 -עגּפָא לפָאטרַאק לּפעט ַא ייברעד ןוא רבק ןייז ןופ טייוו ןענופעג סע טָאה בייוו

 רע וו ,םרחב ןרבק םעד טגערפ ,טיוט סעשטנָאב ךָאנ געט יירד זיא סע ..,טכָאק
 !טגיילעג םיא טָאה

 -לַא ןַא רָאי טרעדנוה רעביא רשפא טלָאװ ,טַאהעג הבצמ ַא עשטנָאב טלָאוװ

 לָאמַא ךָאנ טלָאװ "גייוש עשטנָאב , ןעמָאנ רעד ןוא .ןענופעג יז רעשרָאפ-םוטרעט
 ,טפול רעזדנוא ןיא ןעגנולקעגרעביא

 םענייק ייב ,חומ ןיא םענייק ייב ןבילבעג טשינ זיא עיפַארגָאטָאפ ןייז ןטָאש ַא
 !ןבילבעג רכז ןייק םיא ןופ זיא סע ;ץרַאה ןיא

 !ןברָאטשעג טנלע -- טבעלעג טנלע ;"דניר ןייק ,דניק ןייק,

 טרעהרעד לָאמַא רעצימע רשפא טלָאװ ,רעדורעג עכעלשטנעמ סָאד טשינ ןעוו

 רעמ טלעו יד טלָאװ :טקַאנקעג טסַאל רעד רעטנוא טָאה ןייב-ךרַאמ סעשטנָאב יו

 (שטנעמ ַא ךיוא) עשטנָאב זַא ,טקרעמַאב לָאמַא רשפא רעצימע טלָאװ ,טַאהעג טייצ

 ;ןקַאב ענעלַאפעגנייא ךעלקערש ןוא ןגיוא ענעשַאלעגסיוא ייווצ טייהרעקידעבעל טָאה

 ךיוא םיא זיא ,סעציײלּפ יד ףיוא טשינ טסַאל ןייק ןיוש רָאג טָאה רע ןעוו וליפא זַא

 !טכוזעג רבק ןייז טייהרעקידעבעל טלָאװ רע ךיילג ,ןגיובעג דרע רעד וצ ּפָאק רעד

 לָאמַא רשפא טלָאװ .,ןעוועג יײװמַארט ןיא דרעפ יװ ,ןשטנעמ קינייוו יױזַא ןטלָאװ
 !?ןעמוקעגניהַא עשטנָאב זיא ווװ :טגערפעג רעצימע

 -עטוס ןיא לקניוו ןייז זיא ,טריפעגניירַא לָאטיּפש ןיא ןעשטנָאב טָאה ןעמ ןעוו
 ןוא ,טרַאװעג ןכיילג-סנייז ןעצ ףיורעד ןבָאה סע -- ןבילבעג קידייל טשינ עניר

 -לָאטיּפש ןופ םיא טָאה ןעמ ןעוו ;טריטיציל ''סולּפ ןיא, לקניוו םעד ךיז ןשיווצ

 עקנַארק עמערָא קיצנאווצ טעב ןפיוא ןבָאה ,ןגָארטעגנײרַא לביטש ןטיוט ןיא טעב
 ןופ םיגורה קיצנאוצ ןעמ טָאה לביטש-ןטיוט ןופ סױרַא זיא רע ןעוו ...טרַאװעג
 ןעניוו קיור טעװ רע גנַאל יװ טסייוו רעוו .טכַארבעג זיוה ןלַאפעגנייא ןַא רעטנוא

 .ײץַאלּפ לקיטש םעד ףיוא ןיוש ןטרַאװ סע ליפיוו טסייוו רעוו ?רבק ןיא
 ןבָארגַאב רעליטש ךָאנ ןוא ןברָאטשעג ליטש ,טבעלעג ליטש ,ןריובעג ליטש
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 ַא טיוט סעשטנָאב טָאה ןטרָאד !טלעװ רענעי ףיוא ןעוועג זיא ױזַא טשינ רָאנ
 !טכַאמעג קורדנייא ןסיורג

 ןעלמיה ןביז עלַא ןיא ןעגנולקעג טָאה ןטייצ סחישמ ןופ רפוש רעסיורג רעד
 לגילפ עטסטיירב יד טימ םיכאלמ עטסערג יד "?רָאװעג רטפנ זיא גייווש עשטנָאב,
 שקבתנ זיא עשטנָאב, :ןבעגעגרעביא ןרעדנַא םעד טָאה רענייא ןוא ןגיולפעג ןענייז
 עשטנָאב ,, :רעדורעג ַא ,החמש ַא ,שער ַא זיא ןדע-ןג ןיא ?!הלעמ לש הבישיב ןרָאװעג

 "!וגייװש עשטנָאב --- סַאּפש ַא !גייווש
 ענעטעברַאטָארד ענעדלָאג ,ךעלעגיוא ענעטנַאילירב טימ ךעלמיכאלמ עגנוי

 -מש טימ ןפָאלעג ןגעקטנַא ןעשטנָאב ןענייז ךעלעפָאטנַאּפ ענרעבליז ןוא ךעלעגילפ

 עכעליירפ סָאד ןוא ךעלעפָאטנַאּפ יד ןופ ןּפַאלק סָאד ,לגילפ יד ןופ שיורעג רעד !הח
 זיא ןוא ןעלמיה עלַא טלופרַאפ טָאה ךעלכעליימ עקיזָאר עשירפ ,עגנוי יד ןופ ןכַאל

 עשטנָאב זַא ,טסווװװעג ןיוש ךיוא טָאה ןיילַא טָאג ןוא ,דובכה-אסכ םוצ זיב ןעמוקעגוצ
 !טמוק גייווש

 -סיוא טנַאה עטכער יד ,טלעטשעג למיה-רעיוט ןיא ךיז טָאה וניבא םהרבא
 ףיוא לעה ױזַא טנייש לכיימש רעסיז ַא ןוא "םכילע-םולש,, ןטיירב םוצ טקערטשעג

 | !םיִנּפ ןטלַא ןייז
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 | ?למיה ןיא ױזַא ךיז טלדער סָאװ

 ענעדלָאגניג א ןגעוו סעשטנָאב רַאפ ןײרַא ןדע-ןג ןיא םיכאלמ ייווצ ןבָאה סָאד
 !טריפעג ךעלדער ףיוא לוטש-רעטָאפ

 ?טצילבעג לעה ױזַא טָאה סָאװ
 -עג רענייטש עטסרעייט יד טימ ןיורק ענעדלָאג ַא טריפעגכרוד ןעמ טָאה סָאד

 ףעשטנָאב רַאפ ץלַא !טצעז

 טרעדנווװרַאפ םיקידצ יד ןגערפ -- ?הלעמ לש ןיד-תיב ןופ קסּפ ןרַאפ ךָאנ--
 ,האנק ןָא טשינ ןוא

 !עמרָאפ עטסוּפ ,עטסָארּפ ַא ןייז טעוו סָאד --- ,םיכאלמ יד ןרעפטנע --- !ַא --
 ףעניפעג טשינ ליומ ןיא טרָאװ ןייק רוגיטק רעד וליפא טעװ גייווש עשטנָאב ןגעק
 !טונימ ףניפ ןרעיוד טעװ ?עלעיד,, יד

 ?גייוש עשטנָאב טימ ךיז טליּפש ריא--
* 6 * 

 םיא טליּפשענּפָא ןוא טפול רעד ןיא טּפַאכעג ןעשטנָאב ןבָאה ךעלמיכאלמ יד זַא

 ןַא ;טלקָאשעג טנַאה יד דַארעמַאק ןטלַא ןַא יו םיא טָאה וניבא םהרבא זַא ;רמז ַא

 ַא טרַאװ ּפָאק ןייז ףיוא זַא ןדע-וג ןיא טיירג זיא לוטש ןייז זַא ,טרעהעג טָאה רע

 -- ןדייר טשינ טרָאװ ןייק םיא רעביא ןעמ טעװ הלעמ לש ןיד-תיב ןיא זַא ;ןיורק
 םיא זיא סע !קערש רַאפ ןגיוושעג ,טלעװו רענעי ףיוא יו ךיילג ,עשטנָאב טָאה
 -סָארּפ ַא רעדָא ,םולח ַא ןייז זומ סָאד זַא ,רעכיז זיא רע ףןעגנַאגטנַא ץרַאה סָאד
 !תועט רעט

 "עג טלעוװ רענעי ףיוא םיא ךיז טָאה לָאמנייא טשינ !טניווװעג עדייב וצ זיא רע
 -םיוא ןוא ...ןגיל תורצוא עצנַאג ,עגָאלדָאּפ רעד ףיוא דלעג טביילק רע זַא ,טמולח
 םיא טָאה לָאמניא טינ ..ןטכענ יו ןצנק רערעסערג ַא ךָאנ ךיז רע טָאה טּפַאכעג
 ןוא ךיז טיירדעגרעביא ןוא טגָאזעג טרָאװ טוג ַא ,טלכיימשעגוצ תועט ַא ךרוד ץימע
 ..ןגיּפשעגסיוא

 !יױזַא ןיוש זיא -- ,רע טכַארט --- ,לזמ ןיימ ---

 ןדניװשרַאפ טשינ לָאז םולח רעד ,ןביוהוצפיוא ןגיוא יד ארומ טָאה רע ןוא
 רע !ןשידקע ןוא ןעגנַאלש ןשיוװצ לייה ַא ןיא ץעגרע ןֿפַאכפױא טשינ ךיז לָאז רע

 לָאז ןעמ --- ןָאט וצ ריר ַא דילג ַא טימ ,ןזָאלוצסױרַא גנַאלק ַא ליומ ןופ ארומ טָאה

 ...עלקה- ףכ ףיוא ןרעדײלשקעװַא ןוא ןענעקרעד טשינ םיא

 -נַאט רעייז טשינ טעז ,ןטנעמילּפמָאק סמיכאלמ יד טשינ טרעה ןוא טרעטיצ רע
 ,"םכילע םולש, ןכעלצרַאה ןפיוא וניבא םהרבא טשינ טרעפטנע רע .,םיא םורַא ןצ

 ..טשינ "ןגרָאמ-טוג, ןייק םיא רע טגָאז -- הלעמ לש ןיד-תיב םוצ טריפעג -- ןוא
 !קערש רַאפ רע זיא ךיז רעסיוא

 ןעזרעד ,קידנליו טשינ ,טָאה רע זַא ,ןרָאװעג רעסערג ךָאנ זיא קערש ןייז ןוא
 ףיוא, ףטנַאילירב טימ רעטסַאבעלַא עמַאס .הלעמ לש ןיד-תיב ןופ עגָאלדָאּפ יד
 טסייוו רעוו,, !טרַאטשרַאפ ןצנַאגניא טרעוװ רע --- ?!סיפ עניימ ןעייטש עגָאלדָאּפ ַאזַא
 ןייז טעוו -- ןעמוק טעװ רע ..טניימ ןעמ קידצ ןכלעוו ,בר ןכלעוו ,ריבג ןכלעוו

 "ּ!ףוס רערעטצניפ ןיימ
 -סיוא שוריפב טָאה סעזערּפ רעד יו טרעהעג טשינ וליפא רע טָאה קערש רַאפ

 יד רשוי-ץילמ םעד קידנעגנַאלרעד ,ןוא "!גייוש עשטנָאב ןופ עלעיד יד,, :ןפורעג

  "ןרוציקב רָאנ ,ןעייל,, :טגָאזעג ,ןטקַא
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 ןרעיוא יד ןיא םיא טשיור סע ,ןָאלַאס רעצנַאג רעד ךיז טיירד ןעשטנָאב טימ
 סצילמד ךאלמ םעד רעפרַאש ןוא רעפרַאש לָאמעלַא ךָאד רע טרעה שיורעג םניא

 :לדיפ ַא יו לוק סיז
 ַא ביל קנַאלש ַא ַא וצ יו טסַאּפעג םיא טָאה --- ,רע טרעה -- ןעמָאנ ןייז ---

 ' ,טנַאה סרעדיינש ַא ,טסיטרַא ןַא ןופ דיילק

 קידלודעגמוא ןַא יו טרעה רע ןוא ,עשטנָאב ךיז טגערפ -- ?רע טדער סָאװ --
 ;טגָאז ןוא רעביא םיא טקַאה לוק

 !םילשמ ןָא רָאנ ---

 -ייק ףיוא --- ,רשוי-ץילמ רעד ןָא רעטייוו טביוה --- ,לָאמנייק ךיז טָאה רע --

 לָאמנייק טָאה גיוא ןייז ןיא ;טיל ףיוא טשינ ,טָאג ףיוא טשינ ,טגָאלקעג טשינ םענ
 ןביוהעגפיוא טשינ לָאמנייק סע טָאה רע ,סַאה ןופ קנופ ןייק טמַאלפעגפיוא טשינ
 ,למיה םוצ עיזנעטערּפ ַא טימ

 רעטייו טגָאלש לוק סָאד ןוא ,טרַאװ ַא טשינ רעטייוו טייטשרַאפ עשטנַאב
 | | | : רעביא

 !קירָאטער ןָא --
 | ..ןעוועג רעכעלקילגמוא זיא רע ,ןטלַאהעגסוא טשינ טָאה בויא---

 / .סעזערּפ רעד רעקידלודעגמוא ךָאנ טפור --- ףטקַאפ ענעקורט ,ןטקַאפ ---
 | .ןעוועג למ םיא ןעמ טָאה גָאט טכַא וצ --

 | | !םזילַאער ןָא רָאנ ---
 .:ןטלַאהרַאפ טשינ טולב סָאד טָאה ,רעשופ ַא ,להומ ַא ---
 !רעטייוו =

 "ומ יד ןעוו וליפא (רשוי-ץילמ רעד רעטייוו טריפ) ןגיוושעג ץלַא טָאה רע --

 א א ..ןעמוקַאב עמַאמ-ףיטש ַא רָאי ןציירד וצ טָאה רע ןוא ןברָאטשעג םיא זיא רעט
 ..יתעשרמ ַא ,גנַאלש ַא עמַאמ-ףיטש

 .עשטנָאב טכַארט -- ?ךימ טרָאפ רשפא ךָאד ןעמ טניימ ---

 ,סעזערּפ רעד ךיז טרעזייב -- ןענָאזרעּפ עטירד ףיוא סעיצַאוניסניא ןָא ---

 -רָאה ,.טיורב טלמישרַאפ קיטכענרעייא ...ןסיב םעד ןגרַאק םיא טגעלפ יז --

 .יןעקנורטעג ענעטעמס טימ עוװַאק טָאה י ז ןוא ...שיילפ רַאפ סקַאלפ

 .סעזערּפ רעד טיירש --- !ךַאז רעד וצ --

 יולבר ןוא -ןיורב ןייז ןוא טגרַאקעג טשינ לגענ ןייק סָאד רַאפ םיא טָאה יז --

 ..רעדיילק ענעסירעצ-טלמישרַאפ ענייז ןופ רעכעל עלַא ךרוד ןקוקסױרַא טגעלפ בייל

 ,טקַאהעג ץלָאה ףיוה ןפיוא סעװרָאב ריא רע טָאה ,טסערפ עטסערג יד ןיא ,רעטניוו
 וצ קַאה יד ,קיד וצ ךעלצעלק יד ,ןעוועג ךַאװש וצ ןוא גנוי וצ ןענייז טנעה יד ןוא
 טינ ,ןסירעגסיוא ןקנעלעג יד ןופ טנַאה יד ךיז רע טָאה לָאמנייא טינ ..,קיּפמוטש

 ךיז .וליפא ,רע טָאה ןגיוושעג } רָאנ ,ןריורפעגּפָא סיפ יד ךיז רע טָאה לָאמנייא
 ..ירעטָאפ ןרַאפ

 ןיא טלָאק טרעוו ןעשטנָאב ןוא ,רוגיטק .רעד ןיירַא טכַאל --- !רוכיש ןרַאפ -- |
 | ,םירביא עלַא

 .ץַאז םעד רשוי:ץילמ רעד טקידנע -- ,טגָאלקעג טשינ --
 ,הרות- דומלת ןייק ,רבח ןייק --- ,רעטייוו רע טריפ --- ,טנלע קידנעטש ןוא ---

 | ,..טונימ עיירפ ןייק ...דגב ץנַאג ןייק ...רדח ןייק
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 ,סעזערּפ רעד רעטייוו טפור --- .ןטקַאפ ---

 "רערוכיש ,םיא טָאה רעטָאפ רעד ןעוו ,רעטעּפש וליפא ןגיוושעג טָאה רע --
 טכַאנרעטניו רעקידנדינש ַא ןטימ ןיא ןוא רָאה יד ייב טּפַאכעגנָא לָאמַא ,טייה

 -טנַא זיא ןוא יינש ןופ ןביוהעגפיוא ליטש ךיז טָאה רֶע !בוטש ןופ ןפרָאװעגסױרַא
 ..ןגָארטעג םיא ןבָאה ןגיוא יד ווו ןּפָאל

 רָאנ רע טָאה רעגנוה ןטסערג םייב ...ןגיושעג רע טָאה געוװ ןצנַאג ןפיוא --
 !טלטעבעג ןגיוא יד טימ

 -יורג ַא ןיא רע זיא ,טכַאנ-גנילירפ רעסַאנ ,רעקידנעלדניווש .ַא ןיא טשרע --
 רע טָאה ךָאד ןוא םי ַא ןיא ןּפָארט ַא יװ ןיירַא זיא רע ;ןעמוקעגניײרַא טָאטש רעס
 רַאפ טגערפעג טשינ ,ןגיוושעג טָאה רע ...טכַארברַאפ טסערַא ןיא טכַאנ ענעגייא יד
 טָאה רע רָאנ !טכוזעג טעברַא עטסרעוװש יד ןוא סױרַא זיא רע ?ןעוו רַאפ ,,סָאװ
 יי / + .ףגיוושעג

 !ןגיוושעג טָאה רע -- ןעניפעג וצ יז ןעוועג זיא טעברַא רעד רַאפ רערעווש ---
 -רעוװש רעד רעטנוא טקירדעגנעמַאזוצ ,סייווש ןטלַאק ןיא ךיז קידנדָאב --

  ףגיוושעג רע טָאה -- ןגָאמ ןקידַײל ןוא ףמַארק ןטסערג םייב ,טסַאל רעטס
 טגָאיעג ,רעליימ עדמערפ ןופ ןגיּפשַאב ,עטָאלב רעדמערפ ןופ טצירּפשַאב --

 -ַאק ,סעקשזָארד ןשיוװצ סַאג ןיא ּפָארַא טסַאל רעטסרעווש :רעד טיִמ ןראוטָארט ןופ
 טָאה . -- ןירַא ןגיוא יד ןיא טיוט םעד טונימ עדעי קידנקוק ,ןעײװמַארט ןוא ןטער
 !ןגיושעג רע

  ףיוא טמוק סע טסַאל דוּפ ליפיוו טנכערעגרעביא טשינ לָאמנייק טָאה רע -- ;
 רע לָאמ ליפיוו ,רעיירד ַא רַאפ גנַאג ןדעי ייב ןלַאפעג זיא רע לָאמ ליפיוו ,ןשָארג ַא
 טשינ טָאה רע :טסנידרַאפ ןייז קידנענָאמ ןגיּפשעגסיױא המשנ יד טשינ ריש טָאה
 -י !ןגיוושעג רָאנ ,לזמ סמענעי טשינ ,ן יי ז טשינ ,טנכערעג

 רעלטעב ַא יװ '!טנַאמעג ךיוה טשינ ךיוא רע טָאה טסנידרַאפ ןגייא ןייז --

 השקב עשיטניה ַא ךיז טָאה ןגיוא יד ןיא ןוא ,טלעטשעג ריט רעד ייב ךיז רע טָאה
 רעטעּפש ידכ ,ןטָאש ַא יו ליטש ןדנווושרַאפ זיא רע ןוא -- ?רעטעּפש םוק,, .טלָאמעג
 !טסנידרַאפ ןייז ןעלטעבוצסיוא רעליטש ךָאנ

 טסנידרַאפ ןייז ןופ ןסיירּפָא םיא טגעלפ ןעמ ןעוו ,ןגיוושעג וליפא טָאה רע --
 !עבטמ עשלַאפ ַא ןפרַאװנײרַא רעדָא

 ..ןגיוושעג ץלַא טָאה רע --

 ,עשטנָאב ךיז טסיירט --- !ךימ עקַאט ךָאד ןעמ טניימ ---

 א 8 -

 ןיא זיא -- ,רעסַאװ קנורט ַא ךָאנ רשוי-ץילמ רעד רעטייוו טריפ --- ,לָאמנייא ---
 -ער ענעמוג ףיוא שטָאק ַא ןגיולפעגכרוד זיא סע ...ןעשעג גנורעדנע ןַא ןבעל ןייז

 ןגעלעג סנטייוו ןופ גנַאל ןיוש זיא רעסיימש רעד ...דרעפ עטעשָאלּפעצ טימ רעד

 רעליימ סדרעפ ענעקַארשרעד יד ןופ ...קורב ןפיוא ּפָאק םענעטלָאּפשעצ ַא טימ

 ןעשטשילב ןגיוא יד ,ןעקנופ ךיז ןגָאי סעװָאקדָאּפ יד רעטנוא ןופ ,םיוש רעד טצירּפש

 טשינ טציז שטָאק ןיא ןוא -- טכַאנ רערעטצניפ ַא ןיא ןצַאקרוטש עקידנענערב יו

 י !שטנעמ ַא קידעבעל טשינ ,טיוט

 !ןטלַאהרַאפ דרעפ יד טָאה עשטנָאב ןוא --
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 ןעשטנָאב טָאה ןוא ,הקדצ לעב ַא ,דיי ַא ןעוועג זיא רעטעװעטַארעג רעד ןוא
 !ןסעגרַאפ טשינ הבוט יד

 -יימש ַא זיא עשטנָאב ;ןבעגעגרעביא שטייב סנטעגרהרעד םעד םיא טָאה רע --
 םיא טָאה רע -- רעמ ךָאנ .טכַאמעג הנותח םיא טָאה רע -- רעמ ךָאנ !ןרָאװעג רעס
 ..טגרָאזרַאפ דניק ַא טימ וליפא

 !ןגיוושעג ץלַא טָאה עשטנָאב ןוא --

 טָאה ןוא ,העד רעד ןיא עשטנָאב ךיז טקיטסעּפַאב --- !ךימ ,ןעמ טניימ ךימ ---
 ."הלעמ לש ןיד-תיב,, ןפיוא ןפרַאװ וצ גיוא ןַא הזעה יד טשינ ךָאד

 ;ץילמ ךאלמ םוצ ןייא רעטייוו ךיז טרעה רע
 טריטָארקנַאב ןצרוק ןיא טָאה הבוט-לעב ןייז ןעוו וליפא ןגיוושעג טָאה רע --

 ...טלָאצַאב טשינ ןיול ןייז םיא ןוא

 -רעביא ןוא ןפָאלטנַא םיא ןופ זיא בייוו סָאד ןעוו וליפא ןגיוושעג טָאה רע --

 ..טסורב רעד ןופ דניק ַא םיא טזָאלעג

 -פיוא זיא דניק סָאד ןעוו ,רעטעּפש רָאי ןצפופ טימ וליפא ןגיוושעג טָאה רע -- |

 ...בוטש ןופ ןפרַאוװצסױרַא ןעשטנָאב -- ןעוועג קרַאטש גונעג ןוא ןסקַאװעג

 .עשטנָאב ךיז טיירפ --- !ךימ ,ןעמ טניימ ךימ
 -ךאלמ רעד רעקירעיורט ןוא רעכייוו ןָא טביוה --- ,ןגיוושעג וליפא טָאה רע --

 םיא רָאנ ,טכיילגעגסיוא עלַא טימ ךיז טָאה הבוט-לעב רענעגייא רעד ןעוו -- ,ץילמ

 זיא רע ןעו ,טסלָאמעד וליפא ןוא -- ןבעגעגקירוצ טשינ תוריכש ןשָארג ןייק

 יו דרעפ ןוא רעדער ענעמוג טימ שטָאק ַא ףיוא קידנרָאפ רעטייוו) ןעשטנָאב
 ...ןרָאפעגרעביא ((ןבייל

 רעוו ,טגָאזעג טשינ ײצילָאּפ רעד וליפא טָאה רע ?ףגיוושעג ץלַא טָאה רע --

 ..טכַאמעג טכערוצ םיא טָאה סע

4 + 5 

 ףעיירש ןיוש געמ ןעמ ווו ,לָאטיּפש ןיא וליפא ןגיוושעג טָאה רע --
 טשינ סעקיּפָאק ןצפופ ןָא טָאה רָאטקָאד רעד ןעוו וליפא ןגיוושעג טָאה רע ---

 ןשיוט --- סעקיּפָאק ףניפ ןָא ,רעטכעוו רעד ןוא ,טעב ןייז וצ ןייגוצ וליפא טלָאװעג
 !שעװ יד םיא

 ,ןברַאטש םייב ןגיוושעג טָאה רע --- ןססוג םייב ןגיוושעג טָאה רע
 !טייל ןגעק טרָאװ ןייק ,טָאג ןגעק טרָאװ ןייק ---
 !יסקיד ---

4 4 4 

 -ץילמ ןכָאנ זַא טסייוו רע .בייל ןצנַאג ןפיוא ןרעטיצ ןָא רעטייוו טביוה עשטנָאב

 ןייז טָאה ןײלַא עשטנָאב ?ןגָאז טעו רעד סָאװ טסייו רעוו !רוגיטק רעד טייג רשוי

 עקידרעירפ יד טונימ עדעי רע טָאה טלעװ רענעי ףיוא ךָאנ .טקנעדעג טשינ ןבעל

 -יטק רעד סָאװ טסייוו רעוו ,.,טנַאמרעד ץלַא םיא טָאה ץילמ-ךאלמ רעד ...ןסעגרַאפ

 !ןענָאמרעד ןםיא טעוװ רוג

 רע רָאנ -- לוק -- קידנעירב-קידנכעטש:ףרַאש ַא ןָא טביוה -- !יתובר --
 | ,ּפָא טקַאה
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 ,ּפָא רעטייוו טקַאה ןוא רעכייוו רָאנ ,ןָא לָאמַא ךָאנ רע טביוה !יתובר ---

 ;לוק ךייוו ַא טעמכ סױרַא זדלַאה םענעגייא םעד ןופ ,ךיז טרעה ךעלדנע

 !ןגייווש ךיוא ךיא לעװ ,ןגיוושעג טָאה רע --- !יתובר ---

 עקידרעטיצ ,עכייו ,עײנ ַא ךיז טרעה טנרָאפ ןופ ןוא -- ליטש טרעװ סע
 | :עמיטש

 ליצרַאה ןיימ --- ...עפרַאה ַא יו םיא טפור -- !עשטנָאב דניק ןיימ ,עשטנָאב --
 !עשטנָאב ,דניק

 -עג ןגיוא יד דניצַא ןיוש טלָאװ רע ...ץרַאה סָאד יז טנייוועצ ןעשטנָאב ןיא
 קידנענייו:סיז ױזַא םיא זיא סע ..ןרערט ןופ טרעטצניפרַאפ ןענייז ייז רָאנ ,טנפע
 -עג זיא רעטומ יד טייז -- ?עשטנָאב ןיימ,, ,"דניק ןיימ,, ..ןעוועג טשינ לָאמנייק
 .טרעהעג טשינ רעטרעװ ענױזַא ןוא לוק ַאזַא רע טָאה ,ןברָאטש

 ןטילעג ץלַא טסָאה וד -- ,ןיד-תיב-בָא רעד ןָא רעטייוו טריפ --- !דניק ןיימ ---

 ַא ןָא בייל ןייד ןיא לדנייב ץנַאג ןייק ,דילג ץנַאג ןייק ָאטשינ זיא סע ףגיוושעג ןוא

 ,המשנ ןייר ןיא טרָא ןטלַאהַאב ןייא ןייק ָאטשינ זיא סע ,טרָא קיטולב ַא ןָא ,דנווו

 .יןגיושעג ץלַא טסָאה וד ןוא ..ןטולב טשינ לָאז סע ווװ

 רשפא רָאג טסָאה ןיילַא וד !ףיורעד ןענַאטשרַאפ טשינ ךיז ןעמ טָאה טרָאד

 ןרעיומ סוחירי ןענעק יירשעג ןייד ןופ זַא ןוא ןעיירש טסנעק וד זַא ,טסווועג טשינ
 ..טסוועג טשינ חוכ םענעפָאלשרַאפ ןייד ןופ טסָאה ןיילַא וד ?ןלַאפנייא ןוא ןרעטיצ

 זיא טרַאד רָאנ ,טנױלַאב טשינ ןגייווש ןייד ןעמ טָאה טלעוװ רענעי ףיוא ---
 !ןעמוקַאב ןיול ןייד וטסעװ ,תמא םלוע ןפיוא ,ָאד ,.רקשה םלוע רעד

 טשינ סע טעװ ךיד ,ןטּפשמ טשינ הלעמ לש ןיד-תיב סָאד טעוװ ךיד ---

 .ןענעקסּפ

 וד סָאװ ריד םענ ףלײטּפָא טשינ ןוא סיוא טשינ קלח ןייק סע טעװ ריד ---

 !ןייד זיא ץלַא !טסליװ

 טדנעלברַאפ יװ טרעװ רע !ףיוא ןגיוא יד לָאמ עטשרע סָאד טביוה עשטנָאב
 ;ןלַארטש ןגָאי ץלַא ןופ ,טעשטשילב ץלַא ,טקנַאלב ץלַא !ןטייז עלַא ןופ טכיל םעד ןופ
 | !םינייד יד ןופ ,םיכאלמ יד ןופ ,םילכ יד ןופ ,טנעוו יד ןופ

 !ּפָארַא ןגיוא עדימ יד טזָאל רע

 ,טמעשרַאפ ןוא קּפוסמ רע טגערפ --- ?עקַאט ---

 זַא ,ריד ךיא גָאז ,רעכיז -- ףיד-תיב-בא רעד טסעפ טרעפטנע --- !רעכיז --

 רָאנ טסמענ וד ,טסליװ וד סָאװ םענ ןוא ביילק !ריד וצ טרעהעג למיה ןיא ץלַא
 !ןילַא ריד ייב

 .לוק ןרעכיז ַא טימ ןיוש רָאנ ,לָאמַאכָאנ עשטנָאב טגערפ --- ?עקַאט --

 ,ןטייז עלַא ןופ רעכיז ףיוא םיא ןעמ טרעפטנע -- !עקַאט !עקַאט !עקַאט --

 -רעדניא גָאט עלַא עקַאט ךיא ליוװ -- ,עשטנָאב טלכיימש -- ,ױזַא ביוא ,ונ ---

 !רעטוּפ עשירפ טימ עקלוב עסייה ַא ,ירפ

 טָאה רוגיטק רעד :טמעשרַאפ ּפעק יד טזָאלעגּפָארַא ןבָאה םיכאלמ ןוא םינייד
 ,טכַאלעצ ךיז
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 ה לכ תסנכ ה

 ;רענָאילימ ַא רשפא ;ריבג ַא --- דיי ַא ,ערה ןיע ןייק ,זיא דנַאטשנעּפָאה רזוע "ר

 !יאדווא -- רענעי ףיוא ,טלעוו רעד ףיוא ןגָאז וצ סעּפע ןיוש טָאה רע
 | -- ."סמערַאװ,, םייב ,שיט םייב רע טציז ,טָא
 ,סעקליק .,,גנירעה טימ ָא ףיז טביוה הדועס יד !טניג סטוג רימ רעוו -- שיט ַא

 יו -..ןענידרַאס

 םורַא ;ץנעדערק םענעפָא םניא ,שיט ץיפיוא ; טקנַאלב ט סע } !ץלָאה יװ --- רעבליז |

 טינ ץנעדערק ןיא ןיוש ןענָאק סָאװ ,ןצַאט ענרעבליז ןעצ ַא ןעגנעה טנעוו יד ףיוא

 -עגסיוא טיִמ ּפמָאל-הכונח רעסיורג ַא ּפָארַא טצילב קנַאש רעד רעביא ןופ .ןײרַא
 -עגמוא ייווצ ,ךַאװ רעד ףיוא יװ ,ןעייטש ןטייז עדייב ןיא ןוא ,ןרערנעמולב עטצינש
 | ,סעקינתבש ערעייה

 םניא ןריולרַאפ ןצנַאגניא טרעוו ןוא לדיי רַאד ,יילק ַא ַא זיא; ,רזוע 'ר ,ןילַא רע --
 ןעלנָא רעד רעביא םיוק .לוטש-רעטָאפ ןטעבעגסיוא טעמַאס ןטיור טימ ,ןסיורג
 יד ,לטיה עטלעטשעגפיוא ףייטש ןוא .טַײרב ,ךִיוה ,,ענעטעמַאס'ןִירג .סָאד-טצנַאלג
 -ידיסח רעד ןיא ןייגרעביא רע טעװ טימרעד !גנודניפרעד ענעגייא ןייז זיא .םרָאפ
 . . .שיבייא ףיוא שיא יּפמ שיא עטכישעג-ליומ רעש

 "דנוא ןוא (ףארט רע טעוו ןביױהנָא) תויָנשִמ ַײב ןדע-ןג ןיא ןטלַאה ןיוש טעװ רע

 -רזוע סָאד .,םרָאפ יד ןגָארט ךָאנ ןלעוו (רע .טפָאִה ױזַא) ךעלקינייא- רוא ערעז

 | | / .לטעקשַאק
 ַא ןָא ,ןעמערב ןוא ןרעטש ענעגיוצעגנייא-טסנרע טימ ,קידנגייווש רע טסע ןסע

 | -  .רעציזייב יד רַאפ .קילב

 ,בייוו סָאד :תובקנ הרוש ַא -- סטכער .טצעזַאב זיא שיט רעגנַאל רעד ןוא
 :ןעניושראפסנַאמ טנַאה .רעקניל רעד ןיא :ךעלקינייא "ירד טימ רונש ַא ,רעטכעט ייווצ
 | .ךעלגניי-רדח יירד ערעייז ןוא םעדייא ןַא ,ןיז ייווצ

 ,עקּפָאק רעפיט ַא רעטנוא דנַאב- רָאה טקיטשעגסיוא ןַא טגָארט סנייז בייוז סָאד

 "טייש ןגָארט רעטכעט יד -- ,רעדנעב עטיור קידנעמַאלפ עטיירב עקידרעטַאלפ טימ

 ."סעקניּפערקי עטריזירפ וצ טכיירגרעד ןיוש טָאה רונש יד .ןעל

 ךיז ןגָאי "סעקווישזג ,, יד .ןלעטשרַאפ טשינ רָאה יד ךיז ןפרַאד ךעלדיימ יד = |
 רעוו -- . ןלָאגּפָא םוצ ןעמוק טעוװ סע זַא ..סנרעטשי .עלָאמש יד רעביא םורַא יירפ
 !?טסייוו

 ןנעדא ַא ףסעזעג רעטומ יסרזוע 'ר ןָא-ןביוא ךָאנ זיא ,קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ
 ,לביוה ַא טימ לכיטטסורֿב ַא ןוא ךעלגניריוא ענעגנָאהעגּפָארַא ,לכיטנרעטש ַא ןיא
 | "...תמא-םלוע ןפיוא ןיוש .יז זיא---

 ןשידיסח ןייז ןיא טציז ןיילַא רזוע 'ר .ןדיישרַאפ ךיוא :ךיז ןגָארט רענעמ יד = |
 עקיטנַאק ,עכַאלּפ ןיא סמעדייא יד ,רעקיציּפש ַא ןיא -- ןוז רעד ."רעדניליצ

 רזוע 'ר עכלעוו ףיוא ,"ךעלטעקשַאק, ןיוש ןגָארט ךעלגניי-רדח יד .סעקלומרַאי

 טצריקרַאפ ןוא טלעמשרַאפ טָאה רעכַאמלטיה רעד ;גיוא-זייב ַא לָאמ עלַא טפרַאװ
 !םרָאפ יד
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 טָאה :סעקָארטס טימ ןַאטפַאק :ַא ןיא דמלמ ַא ןסעזעג ָאד ךָאנ זיא ךָאװ ענעי
 ןרָאפ רזוע 'ר טשרע ףרַאד ,לטעטש ַא ןיא בר ַא רַאפ ןעמונעגפיוא ץעגרע םיא ןעמ
 !יײרַא| בוטש ןיא טשינ רע טזָאל ױזַא טָאלג .דמלמ םעיינ ַא ףיוא ןגערפ ןיבר םוצ

 ,טצפיז ןוא רע טכַארט ,"ןטייצ עקיטנייה,

 רעד ןופ ןייטש ַא ּפָא- .טונימ עלַא .טסייר טייצ יד "יו ,טעז ןוא םורַא טקוק רע
 רעד ןֹופ ךיז ןלײטוצּפָא) ,טױבעגמורַא קיצנוק 'יוזַא ךיז טָאה רע רעכלעוו טימ ,רעיומ

 עיינ יד ,יז ,ןגעמרַאפ ןטיול טרעהעג רע רעכלעוו וצ ,טלעוו רעסיורג רעשיסרוקיּפַא

 טָאה רע .רעבלעוו ןיא ,הביִת רעטלַא ןייז ןיא רעסַאװ ַא יו ןײרַא ךיז טעבנג ,טייצ
 ךיז לָאז .החּפשמו  ןייז ןופ .רענייק זַא ?לובמ ןשטייד, םעד ןעמיוושרעביא טלָאװעג
 | יטשינ טייג סע רעבָא ףצעננייא טשינ .סופ ןייק וליפא

 יז ןעמו טָאה ,ןביירש לסיבַא טנרעלעג רָאנ ןעמ טָאה -- לדיימ ַא ,לקינייא ןַא

 | ַאמָארי זיא םתסהד ןמ ,טרסמרַאפ יז טָאה רונש ַא ;ןַאמָאר ַא ןענעייל טּפַאכעג ןיוש
 | .סטוג ןייק טשינ "ןענ

 טָאה רע --- קוביד ַא ןיירַא { גנולצולֿפ זיא --- לגניי ַא --- לקינייא- ןטייווצ ןיא :
 ,ןטעב ןייק ,ןדייר ןייק ןפלָאהעג טשינ טָאה סע .ןירַא עלָאקש ןיא :טרַאּפשעגנײא ךיז

 םענעדלָאג } ַא טימ ;ןעמונעגנייא םיוק םיא טָאה ןעמ ,.וליפא געלש ןייק ,ןשלח ןייק
 !לרעגייז

 -נייוועגסיוא ענייז טימ ,שוחב טעז רע -- :ןעמערב יד .רעטסעפ ךָאנ ןייא טיצ רע

 -עג טלעג ליפ ױזַא ,טגָאזעג םילהת ליפ ױזַא| טָאה רע עכלעוו טימ ,ןגיוא עטלַא ,עט

 ןוא טשיװ יז זַא ,טשינ תונמחר ןייק טָאה טייצ יד זַא ,ןעזעג טלעוו ליפ ױזַא ןוא טלייצ
 . :קילײה סָאד ,עטלמישרַאפ ,סָאד ןעטלַא סָאדיּפָא- טשיוו

 6 * 7 ,ריט יד ךיז טנפע סע
 ,דרָאב רעטעשָאלּפעצ רעסייוו ַא טימ דיי / רענעגיובעגנייא ןָא ןייֵרַא טמוק סע

 -ַאק .רענעבירעגּפָא רעטלַא רעד ןוֿפ םעדעפ יד 'טימ) ןעמַאזוצ ךיז טרעטנָאלּפ סָאװ
 - .לטיה ןטצעפעגסיוא .ןַא רעטנוא םינּפ ןכיילב ַא ,עטָאּפ

 | = .ןעמוקעגניירַא זיא תולד רעד = |
 ,רֶענָאילימ רעד םיא וִצ טפול --= ,לדנעמ ,םכילע-םולש ---

 ..תולד-לדנעמ טרעפטנע --- ,רזֹוע ,םולש-םכילע --

 "רעס ַא ןיא טנַאה יד / םוָרֵא ךיז טלקיוװ תיבה-לעב רעד .שיט םוצ וצ טייג רע

 ,"םכילע-םולש,, םיא טגנַאלרעד ןוא טעװ
 2 .ךיז טמירקרַאפ .רָאנ יסגייא ,ךעלקינייא יד ,סמעדייא יד ןעוט ענעגייא סָאד = |

 טשינ רשפא ךיז רע .טלָאװ .,לרעגייז םוצ ןפיוק קָאלערב א ךָאנ םיא לָאז ןעמ

 ,ךיוא טמירקרַאפ

 ;טלכיימש ןוא ,טשינ סע טקרעמַאב רעבָא לדנעמ
 ּישיט םייב רעבייוו ליפוצ ,רזוע ,וטסָאה סעּפע ---

 ,ץפיז ַא טימ ןוא טסנרע רזוע טרעפטנע -- !ענעגייא עמַאס --

 י .ענעגייא ןַא זיא רונש ַא ביוא ,קּפוסמ רע זיא ץרַאה ןיא/
 קנורט ַא .ןעמענ לעװ ךיא ---- - ,לדנעמ רעטייוו טכַאמ --- ,רזוע ,סָאװ וטסייוו ---

 | ,ןפנָארב
 : {ונ ---
 'וטזָאל ,ךעלמיצקש ,ונ ---
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 טמענ ןוא ןלוטש-ךעלקינייא ייווצ ןשיווצ ןיירַא ךיז טקור "תולד, רעד ןוא
 ,ןפנָארב לסיבַא

 רעד וצ ןגיא עטכייפ יד קידנביוהפיוא ,רע טגערפ --- ?ןסייברַאּפ ןוא --
 ,עטתיבה-לעב

 :רעבייוו הרוש רעצנַאג רעד ףיוא ,ןרָאצמירג טימ גיוא ןַא ףרָאװ ַא טיג רזוע
 ?ןסייברַאפ ףרַאד ןעמ זַא ,טשינ ןעעז ייז ,זיא סָאװ

 -וצפיוא טשינ ,םינּפַא ךָאד ריא טסולג סע .קנוו םעד טייטשרַאפ בייוו סָאד
 ,ךיז ןביוה

 .יז טכַאמ --- !עקלָאּפ לקיטש ַא טּפַאכ --

 !יעבדכ ,ןשַאו ךימ ךיא לע םעד וצ -- ,לדנעמ טרעפטנע --- ,אל רָאג רעבָא ---
 ,רימ טמוק ךעקעל ,ךעקעל -- לייוורעד

 -רָאג ןעד טסָאה -- עטתיבהילעב יד רעביא רע טגערפ --- ,הרש ,רָאנ גָאז --
 | ?אה ,טייצ רעד רעביא טכַאמעג הנותח טשינ

 ךעקעל לקיטש ַא וצ ךָאד טגָארט ןוא ךיז טמירקרַאפ ךעלדיימ יד ןופ ענייא
 ,ץנעדערק ןופ

 ,טסייברַאפ ןוא םייחל טקנירט תולד-לדנעמ
 ,ןשַאו ךימ ךיא ייג דניצ --

 יוצ טייג ןוא ,סַאפ-טנַאה סָאד ּפָא טכוז ,םוא ךיז טקוק רע
 .עזַאװ עקידעכָאק ַא ןײירַא לייוורעד טגָארט טסניד ַא
 ,קילב ןקידנרָאצ ַא בייוו םוצ רעטייוו טקיש רזוע

 ,טסַאג ַא ןעמוקעג --- ,בייוו סָאד טרידנַאמָאק --- !קירוצ לייוורעד גָארט ---
 ,קירוצ טייג ןוא תולד ןפיוא גיוא םורק ַא טפרַאװ טסניד יד

:: + 6 

 רעבייוו יד טגָאיעגסױרַא תולד-לדנעמ טָאה ,ןמוזמ ןשטנעב ןכָאנ ןוא ןסע ןכָאנ
 ןוא טגינגרַאפ טלכיימש רע .קעביצ-עקלויל ןייז ןופ ךיור ןקידנסייב ןטימ בוטש ןופ

 -רעווש םיא זיא ּפָאק רעד .עּפַאנַאק יד -- טכוז רע סָאװ ,טעזרעד ןוא םוא ךיז טקוק
 ןופ ףיוא רעווש ךיז טביוה רע .טַאהעג טשינ ןגָאמ ןרעווש ַאזַא גנַאל ןיוש ;ךעל
 .עּפַאנַאק רעד ףיוא סיוא ךיז טיצ ןוא וצ ךיז טלקַאװ ,לוטש

 :טגערפ רזוע
 ?ןפָאלש לסיבַא טסליוו ---

 -- ,וצ טיג ןוא ּפָא טצענעג רע -- ןדייר ריד טימ ךָאנרעד לעװ ךיא ,ָאי --
 ,געט רָאּפ ַא ןייז ריד ייב ,םשה הצרי םא ,לעװ ךךיא

 ,ךָאנ םיא טייג תיב ינב טשער יד ;קידנעײגסױרַא רזוע טכַאמ --- ,ףָאלש ,ונ
 * .. א

 ןעלדנעמ ןיוש ןפָארטעג ןוא ןעמוקעגקירוצ רזוע זיא םורַא העש רָאּפ ַא ןיא

 .ןגיוא ענעפָא טימ ןגיל

 סנּפָאקוצ םיא ךיז טצעז ןוא םיא רע טגערפ -- ?לדנעמ ,וטסכַאמ סָאװ ונ --

 ,לוטש ַא ףיוא

 ןייט זָאלג ַא טשינ טסָאה -- ,לדנעמ טרעפטנע -- ,ױזַא --

 םעד ,ריט ןיא ךיז טזייוו סָאװ ,בייוו םייב טלעטשַאב ןוא ןָא טגנילק רזוע

 ,רַאװָאמַאס
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 ,טצענעג לדנעמ
 .ריבג רעד טגערפ --- ?ָאד ,ךעלטנגייא ,וטסוט סָאװ ---

 ,הלאש יד רעביא תולד-לדנעמ טרזח -- ?ןסיוו טסליוו ,ָאד וט ךיא סָאװ --

 !הנותח ךַאמ'כ ---
 | ?ןעלרעמש ןייד ---
 ..רעטכָאט ערעטלע ןַא ךָאנ בָאה'כ ,ןיינ ---

 ?ױזַא --
 יייןעד יו ---

 ?ונ

 ..ןדנ ,וטסייטשרַאפ ,ןעמ ףרַאד !ונ ,ונ --
 !רעקיצנָאװצ-ןוא-ףניפ ַא ןיוש ןטסָאה רימ ייב --

 :ףיוא ךיז טצעז לדנעמ
 !ןטַאט ןייד סיוא ךַאל ךיא ---
 .,?וטסניימ ןעד לפיוו ---

 !לבור טרעדנוה ףניפ ףרַאד ךיא ?ןיימ ךיא לפיוו --
 .רענָאילימ רעד ךיז טרעדנוו -- ?לבור טרעדנוה ףניפ ---

 !טגָאזעגוצ בָאה'כ ---
 ?וצ טגָאז ןעמ זַא ןוא ?ונ --

 ,.יהשעמ ַא רעבָא ךיז טכַאמ .טניימעג ןגָאזוצ םייב ןיוש ךיא בָאה סָאד !הטוש --
 אנ ..האירבה וקב טשינ סעּפע טרעוו רעטכָאט ןיימ ףפערט ךיז ןעק סע סָאװ ,רעה
 ךָאד טסנָאק וד -- רָאנ !סָאוװ ךיא סייוו ...קסע ןצנַאג ןרַאפ קאבַאט קעמש ַא ריד

 םיררוב ןעוועג ןענייז רימ -- טלטרעוועצ םיא טימ ךימ בָאה ךיא -- ?ץעגייש יטָאמ

 ...ןתוחמ םוצ טביירש ןוא ,ומש-חמי ,רע טייג ---

 .רזוע 'ר ךיז טמירקרַאפ -- ?וטסדער סָאװ --

 !טסרעה וד יוװ ױזַא ---
 !לארשי-עשוּפ ַא עקַאט ---

 -עגּפָא רעבָא ...ןבָאה ןיוש רע טעװ קסּפ ַא -- ןיבר םוצ דניצַא עקַאט ךיא רָאפ
 רע טָאה "לפונ ילוח,, ?ןבירשעג ,ומש-חמי טָאה רע סָאװ ,טסייוו ןוא ;רע טָאה ןָאט
 רשפא ,לָאמנייא ןצנַאגניא ךיז יז טָאה ןפרָאװעג -- ןביולג וטסגעמ רימ!ןבירשעג

 !טשינ ,יקדצ ןהב ,רעמ .לָאמ ייווצ

 .עקלויל רעטלַאק רעד ןופ לסיבַא טקיּפ ןוא ּפָא ךיז טור לדנעמ

 ,ריבג רעד טכַאמ -- ,רַאגיצ ַא ריד ַאנ --
 :וצ טיג ןוא טרעכיוררַאפ ,טמענ לדנעמ
 ,טלעג עצנַאג סָאד ליוו רע זַא ,ןתוחמ רעד טגָאז ,ךימ וטסייטשרַאפ ,דניצ ןוא ---
 ,ריבג רעד ךיז טרעזייב --- !םיא ןופ הזעה א'ס --

 רוטּפ רעניימ ךָאנ רע ליוו !ךודיש םעד ןזָאלּפָא ליוו ,ןבומכ ,בלכ רעד !יאדווא ---

 !סנק-ןדנ-יצח ןָא ןרעוו

 .ריבג רעד טסַאּפש -- !טשינ רַאנ ןייק ---
 .ךיא זומ קסיּפ םענהפירט םעד ןּפוטשרַאפ רָאנ !ץַאק יד יו םיא רעה ךיא --

 !סעניױברַאק טרעדנוה ףניפ עצנַאג יד עקַאט ךיא ףרַאד
 ?רימ ייב רָאנ סָאװרַאפ ןוא
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 -הנותח ןעמ ףרַאד -- ,ךַאז ןייז רעטייו תולד-לדנעמ טריפ -- ,הזמ ץוח --
 .ןיוש ךיא בָאה רעדיילק-ּהנותח ...זיא םלוע"רדס רעד יוו ,תואצוה

 -רַאפ -- ,ןדירפוצ רעייז טשינ רזוע 'ר לָאמַא ךָאנ טגעֹרפ --- ?ךיא ץלַא ןוא --
 ?ןעמייח וצ ,ןעלרעב וצ טשינ וטסייג סָאװ

 :זייב טרעוו תולד

 -ייא וצ חוכ בָאה ךיא !ןבָאה ןבעל ןיימ ןופ וטסליוװ סָאװ ,רעייז ךיד טעב'כ --
 ןעגנילק רעטלע רעד ףיוא לָאז ךיא ?ּפערט ערעייא וצ ,ןסַאג ענרענייטש ערע

 ?ןריט רעטניה
 :ףיוא ךיז טלעטש רע

 גנַאל ןענייז סָאװ ,ןסַאג ןיא ןעניווװ -- ,סעכ .טימ רע טצירּפש -- ,ןשטנעמ --
 ייג !ןייג ךיא לָאז ,ַאמטסַא ףיוא דייל ךיא ןוא ...זיוה יװ ּפערט רעמ ...תולג סָאד יו

 / ףבעגעג ךיא בָאה ,טַאהעג בָאה ךיא זַא !?הגאד ןיימ ...ןעגנַאגעגמוא ביג !וד
 | ,קירוצ ךיז טצעז לדנעמ ןוא טגייווש רזוע

 - ,קידלודעגמוא רע טגערפ -- !ייט ןייד זיא ווו ןוא --
 סבייוו םעד ךיז טרעה .בוטש רעטייווצ רעד ןופ ןוא לָאמַא ךָאנ טגנילק רזוע

 ,ןייז דלַאב טעוװ סע זַא ,הבושת

 ,רעטייוו טצענעג לדנעמ

 ןצנַאגניא לָאז ךיא טסגנַאלַאפ == ,רזוע רעטייוו טכַאמ -- ,תמאב ןיימ ךיא --
 + "תודהי, ןבָאה ךָאד טספרַאד !ןבעג

 ןָאק ןייג ךיא רָאנ ,טסליוו וד רו .םענ) --- ,לדנעמ טרעפטנע --- ,םולשו סח --

 !טשינ ןָאק ךיא !טשינ
 | | | יי ?קידלוש ךיא ןיב ---
 -הנותח לבור קיצפופ ַא ןוא ןדנ לֿבור טרעדנוה ףניפ ףרַאד ףיא !רזוע ,רעה

 ךיא לע טשער רעד טימ ...ךיא בָאה .,טגָאזעג יוװ ,רעדיילק-הנותח לסיבַא ,תואצוה

 קיצפופ ןוא טרעדנוה ףניפ --- לכה-ךסב זיא ...חרת ןטלַא םעד ,ןפייפנָא ןיוש םיא

 ..ףלעפ טשינ רעיירד ןייק ןיוש רָאט םעד ןופ ...לבור

 ..רעבָא -- :הדומ טעמכ-זיא רע ;ּפָאק ןטימ .טלקָאש רזוע; --

 !סָאד ךיא בָאה -- ,ןעמוק טשינ טרָאװ םוצ לדנעמ םיא טזָאל -- ,ףיורעד ןוא ---
 ,עלעטייב ןטנווייל טצעפרַאפ ַא סיוש .סרזוע ףיוא םעזוב ןופ סירַא טפרַאװ רע

 ,רע טכַאמ --- ,לייצ ---

 ןעלטעצקנַאב עטליונקרַאפ לקעפ-ַא ַא סױרַא טצַארק ,לטייב םוצ ךיז טמענ רזוע
 - ,לבור קיצכעז ןוא ריפ טרעדנוה סיוא טלייצ ןוא

 ךיא בָאה .,עניימ בוטש יד לדנעמ םיא טשטייטרַאפ --- ,טפיוקרַאפ בָאה ךיא --
 !טלעג סָאד

 .ןעלדנעמ ןבעגקירוצ סע ליוו ןוא ןיירא לטייב ןיא טלעג סָאד קירוצ טקַאּפ רזוע

 ךיא לעװ ןייג ...סיפ ענעלָאװשעג בָאה ךיא --- ,ּפָא לדנעמ ךיז טדנעוו -- ,ןיינ --
 ןוא טרעדנוה ףניפ ריד ייב בָאה ךיא ...ריד ייב ןיוש טלַאה טלעג סָאד ...טשינ
 ןבָאה טסעוו ,געט עכעלטע ןייז .ָאד לעוו ךיא ,ריד ךיא ביג טייצ ןוא !לבור קיצפופ
 -רַאפ .-- ךיז ןסענָא ןוא ןעורּפָא לסיבַא ריד ייב ךימ ךיא לעװ -- בגא !טייצ גונעג

 סנייד ןבעג רימ וטסעוו ןרָאפקעװַא ןרַאפ ..!גונעג וטסָאה טייצ -- ללכה !טסייטש
 תואצוה:הנותח ףיוא ןמוזמ לבור קיצפופ ,לבור טרעדנוה ףניפ ףיוא תישילש ַא
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 ,.,טסליוו וד ןעמעוו ייב ,וטסגעמ ןעמענ -- .רעג ןייק ןרָאפ וצ לבור רעפניפ ַא ןוא

 : . !הגאד ןיימ טשינ
 ,רזוע טמורב --- !ונ --
 רימ ךיז טעװ ..,ןביילב ןיוש ךיא לעוו -- .,לדנעמ טכַאמ --- ,רעג ןיא ןוא ---

 ,ןכָאװ רָאּפ א ףיוא ריד וצ ןלַאפנײרַא לָאמַא ,ךיא לעוו ןטסולג
 ,רזוע 'ר רעטייוו טמורב ,ונ ---
 ,ָאד ןעמוק לעװ ךיא ביוא ,עקַאט ךיא לעװ -- ,לדנעמ טכַאמ --- ,ןפָאלש ---

 .עּפַאנַאק עליווװ ַא ,עּפַאנַאק רעד ףיוא

 ט כַא נ- ר ד ס ַא ךיוא
 (עקסערָאמוה רעוועשרַאוו ַאי

 עי?
 ;טנװַאדעגּפָא טָאה (סעקצַאמָאלט ףיוא ןזח רעד :ןבעגוצ ךייא ךיא ףרַאד) עטָאריס

 י יי ...קרָאי וינ ןופ ןעמוקעגקירוצ ַארטסקע
 :אנקמ םיא ןעמ זיא טייהרעליטש -|
 "םוי  רַאפ ןטפעשעג ערעזדנוא ןוא זדנוא ףיוא !טנידרַאפ טלעג לסיב ןייש ַא --

 !טגָאזעג בוט
 טכעלש --- ןוא גירק ךָאנ ץלַא ,טָאקיאב :ןעװעג בוט-םוי רַאפ רעטכעלש ַא

 .רעטצוו

 -רַאמ רעד ןופ רעטריטָאקיָאב ַא טצפיז - -- !טַאהעג זדלַאה ןייז ךיא טלָאװ --

 .:עקסוװָאקלַאש
 .ןטַארעטיל רַאפ רָאנ .טשינ טענגַאמ ַא טרעוו קרָאי וינ

 - .טנװַאדעגּפָא טָאה עטָאריס

 רעבָא ,סָאװ טסייוו ןעמ .טייהרעליטש סױרַא ךיז טקור םלוע "רעשימייה,, רעד

 טרפב ,בוט-םוי דובכל ןשטניוו ןופ םערָאפ עשיליוּפ יד ;ןגָאז וצ ױזַא יו טשינ
 / .ןרָאװעג ןענופעג טשינ ךָאנ זיא --- ?ץָאנַאקלעיװ,

 :קידנשיור ליש יד סיוא ןקידייל סָאד רַאפ *סעקַאװטיל,,

 !בוט-םוי טוג ,בוט-םוי טוג --
 :ןדירפוצ טשינ ,טלמרומ םלוע רעשימייה רעד
 .יטרעדור סָאד יוװ --
 ...טשינ ץרא-ךרד לציּפ ןייק --- םישזָאב ומָאד'וװ --
 ;ןפורוצסיוא קַאװטיל ַא ןייא ךָאנ טלַאפ

 !םילשוריב האבה הנשל +--
 ןיוש ;רעכעה שיליופ ףיוא ןעמ טלמרומ .סָאמ יד טּפַאכעגרעביא ןיוש רע טָאה

 :ךעלּפערט יד ףיוא ,ליש רעד רעסיוא

 ..ליׂש יד --- דניצַא ...סעקוװעלַאנ יד ...טּפַאכרַאפ ץלַא ---
 ..שזרַאטנעמצ ןפיוא - -- רעטייווצ ַא ךיז טגָאלק -- עעלַא-טּפיוה יד ןוא ---

 | :ןעוועג תובא-רבק ףיוא זיא רע

 ..?קַאװטיל ַא ן'ייב קַאװטיל ַא,, --
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 ;רָאּפ עטצעל יד

 ןפיוא רָאנ ,טריזַאר ןייפ ,ושטנַאה ,עטַאװַארק עסייוו ,רעדניליצ --- רעשימייה ַא
 םעד ּפָא טרַאװ ןוא ּפערט יד רעטנוא ןיוש טייטש --- ,קידבוט-םוי רעייז טשינ םינּפ
 -עצ ןייפ ַא ,ושטנַאה ,עטַאװַארק עסייוו ,רעדניליצ ךיוא) ןשימייה א ךיוא ןטייווצ
 טשרע טקניה סָאװ ,(קידבוט- םוי טשינ רָאג ךיוא םינּפ ןפיוא ןוא דרָאב עטמעק
 ,עילוק ַא ףיוא ּפָארַא

 טשינ ,ןוא ,לּפערט ןטצעל ןפיוא ןיוש ,רעטייווצ רעד טגערפ --- םייהַא טסייג ---

 | | :רעכעה סָאװטע ,ןרָאװעג טרעהרעד

 ?ץירָאמ ,םייהַא טסייג ---

 :רעיורט ַא ןופ יוװ ,ףיוא ךיז טּפַאכ רעטגערפעג רעד

 | !ץַאנגיא ,וד ןוא ---
 :עלייוו ַא ּפָא ךיז ןלעטש ייז

 ?ץירָאמ ,רדס ַא טסָאה ?םייה רעד ןיא ןוט !ךיא לעװ סָאװ ?םײהַא --

 !רעטכָאט סרעכַאמנטַאװ ןיימ .טנַאה רעד טימ קעװַא ץירָאמ טכַאמ ...יא ---

 | :טגָאזעג ריא טָאה רע

 | | : .תוצמ לסיבַא ןפיוק שטָאכ ןעוועג ךיילג---

 םוצ זיב ּפָאק ןופ לגייא םענירג ןטימ ןוטעג ּפָא טסעמ ַא םיא יז טָאה
 ;סופ ןעמורק

 ?ךיילג ריד ייב זיא סָאװ ---

 ;ךיז רע טווורּפ

 !בילוצ רעדניק יד ---

 ...עשזָאל ַא טלעטשַאב ןיוש ;ערעּפָא ןיא רעדניק יד טימ טייג יז

 ,ליוו ךיא יצ ,טגערפ ?רעטכָאט עשינבר יד -- ץירָאמ ּפָא טצפיז ,עניימ ןוא ---
 ,..תוצמ ןעזרעד טעװ רע זַא ,ןפיולטנַא לָאז ײקָאל רעד

 :עדייב ןצפיז

 ...ונב ולשמ םידבע ---
 :עגַארפ יד ךיז טלעטש רע ןוא

 ?ןעמ טייג ןיהַא ווו ---

 -ַאקשיצנַארפ .רעד וצ ,סעקוװעלַאנ יד ףיוא --- ץירָאמ טריזינָאריא -- םוק --
 -- -- ץעמע ,"לוכייו יתיי ןיפכד לכ, ...רענ

 -- -- קַאװטיל ַא --

 ..ארדס םוצ ןטעברַאפ טעוװ --

 -ליטש וא טכַארטרַאפ ,טייהנייוועג רעטיול סיוא ,סיוא טעז ,ךָאד ןעייג ןעייג
 .וצ ץַאלּפ-רעטַאעט םוצ ,קידנדייר

 ...טייז רענעי ןופ ןעיצסיוא ךיז טפרַאדעג טשינ
 ..ןטילעג טשינ טָאקיָאב ןופ ליפ ױזַא טלָאװ ןעמ --

 ?ץירָאמ ,טזיילעג סעּפע בוט-םוי רַאפ טסָאה --

 ;לסקַא יד טימ טקירד ץירָאמ

 ...ןייא טלַאפ ,ץַאנגיא ,ריד סָאװ ---

 ,סַאג- ןרָאטַאנעס רעד וצ ,קידנגייווש ןיוש ,ןעמוק ייז
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 ןייא ןופ ךיז קידנגיורעביא ,טירט עשיטסַאלע ,גנוי ,סיורָאפ ייז טייג ץעמע

 ,טנַאקַאב סעּפע ןוא ,ןטייווצ ןפיוא

 ...טַאקָאװדַא רעד ךיז טכַאד --|

 רַאפ

 טעוו

 טימ

 .:עיװַאלסָאװַארּפ ןעמונעגנָא ,..טרעבלַא ןעזוק ןייד ,ָאי --
 ,טיוט םוצ טבילרַאפ ם'ניא ךיז טָאה יז ...בילוצ רעטכָאט סאידוס םעד --
 יירע זיא גנוי רענייש ַא --
 ךימ ךיא לעװ ,יז טגָאז ,טסליוװ, .עטנוזעג ַא ,ענייש ַא -- ךיוא יז ,דלָאג ַא --

 ",,ןייז רייגמ --- בילוצ ריד ---

 !טייצ יד ןפָארטעג ---
 :ךָאנ ןפור ,שטנעמ ַא ןוצ ןעקנעב ייז
 !עישטַאקָאװדַא עינַאּפ ---
 !רושטעיוװ ירבָאד ---
 :קידנלעטשּפָא ךיז ,טיירפרעד טרעפטנע ןוא םוא ךיז טרעק רענעי
 !רָאי טוג ,בוט-םוי טוג ,א --

 ןָא םיא ייז ןקוק
 !טרעבלַא ,שידיי סע וטסדער ןָא ןעוו ןופ ---
 ..טקנעװשעגּפָא ךימ בָאה'כ טייז ---
 ,ץירָאמ טניימ !רע געמ דניצַא --
 !סַאג ןיא --- לגיופ רעיירפ ַא --
 ..ישידיי ןטנעילק עשידיי טימ ..,ךיוא םייה רעד ןיא --

 ?בייוו ןרַאפ וליפא ---

 !לבייוו ןיימ ---
 ?ײקָאל ןרַאפ וליפא ןוא ---

 .רעיוט ַא ייב ּפָא ךיז טלעטש ןוא טרעבלַא טכַאל ,לדיימטסניד ןרַאפ וליפא ---

 ,ץירָאמ טגערפ -- ?טרעבלַא ,וטסניווװ ָאד ---

 ,ץַאנגיא טכַאמ !לֶא ָאד --
 ,.ןײלַא ןביילב רימ ,דָאש ַא :טגנילק לוק ןיא
 :טייג סע סָאװ ןגעוו קידנעײטשרַאפ ןוא ,טרעבלַא טרעפטנע ,ָאד ---

 זירּפרויס ַא סעּפע טכַאמ בייוו ןיימ ?רימ וצ ףױרַא טמוק ,סָאװ ריא טסייוו ---

 ייןעמוק טשינ ךיא לָאז ןעצ רַאפ ...ןבירטעגסױרַא בוטש ןופ ירפרעדניא ...רימ
 !ןסינעג ךיוא ריא

 ?ןייז טעוװ ייט זָאלג ַא --

 ,..זירּפרויס ַא זַא .ךיוא ןסייבוצ ןוא --
 ?רעשטיווק רענעטָארבעג ַא --

 ..ריא טסע ,סנרעבלעק :ךייא טגָאז ןעמ .םייה רעד ןיא ךייא ןעמ טיג סָאד --

 ןילַא ןביילב וצ קידנבָאה ארומ טעמכ ,ןוט וצ ךיז טימ סָאװ ,קידנבָאה טשינ
 | ,ייז ןעייג ,ןעקנַאדעג עקירעיורט יד טימ ,ךיז

 ,ןרעװ ריווועג ,טייג רע .ןירַא טעניבַאק ןיא טרעבלַא ייז טזָאל ,ןעמוקעגפיורַא

 ..ןיוש געמ ןעמ יצ
 ןוא שיטביירש םייב טעניבַאק ןטנטָאשרַאפ ןיא ךיז ןצעז ץַאנגיא ןוא ץירָאמ

 .ףןזַאװ ענעזנָארב עיינ ןיא ןעמולב עשירפ ןקרעמַאב
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 ,ץירָאמ טפַאג -- ?!לאלצב, --

 ...םילשורי ךחכשא םא :עז .ץַאנגיא סיוא טעמכ טיירש -- ךיוא ןַאװיד רעד ---

 ןיימ --- טרעבלַא רענעמוקעגקירוצ רעד טרעלקרעד -- בייוו ןיימ טָאה סָאד --
 ?שרעייא רַאפ לסיבָא רעשידיי ?עה ...טפיוקעג ַאנװעיערדנַא אירַאמ

 !טגָאזעג ןציבר ןיימ ףיוא ---

 ףירעכַאמנטַאװ ןיימ ףיוא --

 ,זירּפרויס רעד ןייז טעװ -- טריו רעד רעביא ייז טגָאלש -- דלַאב ןוא ---
 = = -- -- ןייז טעו סע ...ןייז טעוו סע ...ןייז טעװ סע סָאװ ,ךימ סיוטש ךיא

 טכיל םָארטש ַא .רעמיצ-סע ןופ ריט יד שַאר ךיז טנפע רעבָא עגר רעד ןיא
 ריט רעטנפעעג טיירב רעד ךרוד .ןײרַא טעניבַאק ןטנטָאשרַאפ ןיא לָאמַאטימ טלַאפ
 --- ןייו רעשעלפ ןוא .,.לָאטשירק ןוא רעבליז ...שיט רעטקעדעג קנַאלב ַא ךיז טזייװַאב

 ...ץירָאמ ךיז רעסיוא סיוא טיירש !תוצמ !תוצמ ןוא --

 -- םינימ טימ הרעק ַא -- טייז רעד ןיא ץַאנגיא םיא טּפיײנק --- ,עז ,עז --

 עטלַארטשעצ ַא ,טלעטשעג ריט  ןיא לייוורעד ךיז טָאה עטסָאבעלַאב יד
 :ענידנָאלב

 !םיסָארּפ יטסָאלימ ---
 :טסעג יד רָאפ טלעטש טרעבלַא

 !זירּפרויס ַא טכַאמעג ךיוא רימ ,סע טסייה ,וטסָאה :ָאנטאירּפ ןעשטָא ---
 .ךיז טסירגַאב ןעמ
 .טרעבלַא טכַאמ ,םיתובר ךייא טצעז --

 -רעביא רעשיסור ַא טימ הדגה ַא םיא טגנַאלרעד יז ןוא !ידשזָאדָאּפ ,טעינ --
 ,..יל-ָאנליווארּפ ,.,ײרעװָארּפ עדשזערּפ יט --- גנוצעז

 ןצַאנגיא ןופ פינק ַא ךָאנ לייוורעד טמוקַאב ץירָאמ
 | !עז ,ןסיורג םעד רעכעב םעד רָאנ עז --

 ..יאליא אקָארָארּפ אלד -- ַאנװעיערדנַא אירַאמ ייז וצ ךיז טדנעוו -- ָאטע

 ...וילבויל ָאנשארטס אי ,יז טגָאז --- ,ָאוועי --

 ;ןײרַא ךיק ןיא ייברעד טגנילק ןוא
 !טסעג ערעייט יד רַאפ ,קעטשַאב ייווצ ךָאנ --

 ןוא טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש ןיוש ץירָאמ ןוא ץַאנגיא ןענייז ןעמוקעגּפָארַא
 -- קידנטלַאה ןרעדנַא ןָא סנייא ךיז --

 ,טכַאנ עטנרעטשעגסיוא ןַא
 ,טרעטסײגַאב ץירָאמ טכַאמ !טלקניפ ןביוא --

 ,ץַאנגיא טשטייטרַאפ --- !טשינ טפָאלש ןעמ !םירומש ליל --
 | .עלייוו ַא ךָאנ ּפָא ךיז ןלעטש ןוא

 --- ןייז רייגמ ךיז טעװ יז ;ןעמוקסיוא טעװ רע ,ריד גָאז ךיא --

 ;למיה םוצ קילב ַא טימ ןוא ,ץירָאמ טרעפטנע ,טשינ רעדָא ,ָאי רעדָא ---

 ענייד ךעלעדיי עליווו ַארַאסָאװ ,םלוע לש ונובר ,רימ ףיוא רָאי ַאזַא .רָאנ --
 ןענעז םידמושמ

 .קרעוו סע'ץרפ ןופ סעבַאגסיױא עטלמַאזעג יד ןופ



: 579 

 8 י"ט ,, נט יי 6 יי 6 יד , 6 יי נט יי יי 6 7 נט 7 6.7 ר. כב א

 סקאל-ץרפ עזָאר

 שי לע

 ...גָאט רעטצעל רעד ,רָאי עטצעל סָאד

 ַא רעדָא לּפע ןײרַא ענימג ןיא ןצרּפ ןגָארט טפָא ךיא געלפ טייצ עטצעל י

 -- ןעמענ ךיז טימ טלָאװעג טשינ רע טָאה ירפרעדניא .קיטשירפ ןטייווצ
 "עק יד ןיא רע טָאה סנקירביא ,ןײטשּפָא טשינ םיא ייב ןלָאז סענעשעק יד

 ןדעי םיא טָאה יורפ יד סָאװ ,ךעלכיטזָאנ יירד רעדָא ייווצ ןגיל טַאהעג סענעש
 ,טלייטעגסיוא גָאט

 עניילק ,טײלעמערָא ךס ַא ןסעזעג לָאמעלַא ןענייז ענימג ןופ רעמיצרָאפ ןיא

 טינ בָאה ךיא .טנייוועג יז ןבָאה קידנעטש טעמכ ..,ךעלדיימ ,ךעלגניי ענעסירעגּפָא

 -נוה ןענייז ייז,, --- .ױזַא ןענייוו ייז סָאװ ,ןצרּפ טגערפעג ןוא סָאװרַאפ ןענַאטשרַאפ

 ןבעגוצ טגעלפ ןוא ".תונמחר טסָאה וד ביוא ,סעּפע ייז ביג -- רע טגָאז -- קירעג
 לָאמ עלַא טגעלפ רע ןוא ."רעייטשוצ ןבעג ריד לעװ ךיא ןוא טלעג ןייד סיוא ביג,
 - ,,טיורב ,גנירעה ךָאנ ןפיול געלפ ךיא ,ןבעג

 עקידנענייוו -- סענעצס יד זַא ,טרעהעג ךיא בָאה ,טיוט סעצרּפ ךָאנ ,רעטעּפש
 ףיוא ןבָאה -- ענימג ןיא רעטצנעפ ןייז רעטנוא טײלעמערָא ןופ ןעיירשעג ,רעדניק
 רעייז טָאה ןוא ןרָאװעג רערעגָאמ גָאט וצ גָאט ןופ זיא רע זַא ,טקריוװעג ױזַא םיא
 .ןעזעגסיוא טכעלש

 ץרּפ יורפ יד רָאנ ןעועג טשינ םיא ךיא בָאה ןבעל ןייז ןופ רָאי עטצעל סָאד
 ףיוא ןענייז רעדיילק יד ,בייל ןייז ןופ ּפָארַא קרַאטש זיא רע זַא ,טלייצרעד רימ טָאה

 ,רָאמוה ןכעליירפ ןייז ןריווועגנָא ןצנַאגניא טָאה רע .ןרָאװעג זיול םיא

 קיניײװ רעייז ךיא ןָאק ךעלטנגייא .טרַאװרעד ךס ַא ץרּפ טָאה המחלמ רעד ןופ
 טָאה רע ,ךיא סייוו סנייא .רָאי םעד ןופ ןעגנומיטש ןוא ןעקנַאדעג ענייז ןגעוו ןגָאז
 .םזירַאצ ןופ הלּפמ רעד ףיוא טפָאהעג

 -עג טָאה רע סָאװ ,לרוג ןשידיי ןײמעגלַא םעד רַאפ טגרָאזעג ןטסײממַא טָאה רע

 טלָאמעד זיא ץרּפ יורפ יד .עמערָא רַאפ ןבעגעגקעװַא ןַאד רע טָאה ,בוטש ןיא טָאה

 ןייז ןופ רעטכַאט ַא -- הבורק סעצרפ .ל .י ןעוועג זיא -- סקאליץרפ עזָאר
 החפשמ רעד טימ טנעקַאב ךיז לדײמ גנוי סלַא 1909 רָאי ןיא .וואלופ ןופ ןיזק
 תונורכז עריא .רעטכיד ןופ בוטש רעד ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז רָאי עכעלטע ןוא ץרפ
 -עג ךיוא טָאה עזָאר לייו ,שיטעָאּפ ךיוא ןוא טכע ןוא קידתוטשּפ ,טייצ רעד טָא ןופ
 ןופ .םרָאפכוב ןיא עשרַאו ןיא ןענישרעד 1935 רָאי ןיא ןענייז -- רעדיל ןבירש
 רָאי ןטצעל סעצרפ ןופ גנומיטש רעשיגַארט טימ לופ טנעמגַארפ רעזדנוא טרָאד
 ,גָאט ןטצעל ןוא
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 םייהַא ןרעקמוא טנָאקעג טשינ ךיז יז טָאה ןעורמוא יד בילוצ ,דנַאלסיוא ןיא ןעוועג
 ריא רַאפ טיירגעגוצ טַאהעג טָאה יז .םלָאהקָאטש ןיא טייצ ַא ףיוא ןבילבעג זיא ןוא
 -קעװַא ץרּפ טָאה ץלַא סָאד .ךעלקעז עצנַאג -- ןסַאּפַאז-זייּפש ענעדישרַאפ ןרָאפּפָא
 ,טלייצרעד טָאה ץרּפ יורפ .ןסע וצ ךיז ןעניגרַאפ טשינ טעמכ ןיילַא ןוא ןבעגעג

 ןַא ,טרעטַאמעגסיױא ןַא ןצרּפ ןפָארטעג יז טָאה ,ןעמוקעגקירוצ זיא יז ןעוו זַא
 ,לטיירב ץרַאװש ַא ןגעלעג זיא שיט ןפיוא .םינּפ טרעגָאמעגסיוא ןַא טימ ,ןטנעלע

 ןבָאה סָאװ ,עלַא יד .טיורב ןקורט ךעלצענעּפ עניד ךיז רַאפ ןטינשעג טָאה ץרּפ ןוא

 .תמא זיא סָאד זַא ,םתסה ןמ ןסייוו ,רָאי ןטצעל ןיא ןעזעג םיא

 -רַאפ בָאה ךיא .גנוטייצ רעד ןופ טסווורעד ךיז ךיא בָאה טיוט סעצרּפ ןגעוו
 -ניהַא ךיילג ןיב ךיא רעבָא ,ןפערט טשינ היול רעד וצ ןיוש לעװ ךיא זַא ,ןענַאטש

 | ,שיט-ביירש ןייז ,בוטש ןייז ןקוקוצנָא ידכ ,ןרָאפעג
 -- םיבורק ךס ַא רעמיציסע ןיא ןעוועג ןענייז ,ןעמוקעגניהַא ןיב ךיא ןעוו

 .רַאפ ןעוועג ןענייז עלַא .ןאיצול ,ןוז סעצרּפ ,רעדורב רעד ,רעטסעוװש סעצרּפ

 .סיוא ןעזעגסיוא טָאה יז ,ךיק ןופ ןיירַא זיא יורפ סעצרּפ .ןגָאלשרעד ,טלפייווצ
 ,םינּפ ןטרענייטשרַאפ ַא טימ ,ךעלגעוװַאבמוא ןוא סיורג שילרעט

 ןשעּפעד-דיילטימ ערעדנַא טגנערבעגפירַא שזורטס רעד טָאה טונימ רָאּפ עלַא

 -ןטכורפ ַא רעטניה טקורעגרעטנורַא ייז ןוא טנעיילעג טשינ ןיוש טָאה ןעמ עכלעוו
 ,טלייצרעד רימ טָאה ץרּפ יורפ יד .געט עכעלטע ןבילבעג טרָאד ןיב ךיא .עזַאװ

 ןביוהעגפיוא ץרּפ ךיז טָאה ,ךעלטנייוועג יו ,ירפ רָאג :ןעשעג זיא ץלַא סָאד ױזַא יו
 יד ףיוא .טפירש עטצעל ןייז ןעזעג בָאה ךיא .ןטעברַא שיט םוצ ךיז טצעזעג ןוא
 רע ןעוו ,טרעטיצעג םיא ייב טָאה טנַאה יד זַא ,טנעקרעד ךיא בָאה תורוש עטצעל
 *...רע ליוו ןטעב ,רעליטש רעליטש,, -- ןבירשעג ייז טָאה

 ןטנעָאנ ןופ ליפעגרָאפ ַא טַאהעג טָאה ץרּפ זַא ,טלעטשעגרָאֿפ ךיז טָאה רימ

 .יודיו ַא יו ,ןעזעגסיוא רימ ןבָאה רעטרעוװו יד ןוא ,טיוט
 טשינ טליפעג ךיז טָאה רע ,שיטביירש םייב ןסעזעג גנַאל טשינ ןַאד זיא רע

 ןירַא רע זיא םעדכָאנ .יורפ רעד סע ןגָאז וצ ,רעמיצפָאלש ןיא ןײרַא זיא ןוא טוג
 טגָאזעג ייברעד ןוא ךלימ זָאלג ַא אטקיוו לדיימטסניד םעד ייב ןטעב -- ךיק ןיא
 ",טשינ לָאמנייק ךָאנ יוװ,, ,ייו םיא טוט עציײלּפ יד זַא ,ריא

 טלעפעג םיא טָאה סע) ריטדןָאקלַאב ַא טנפעעג רע טָאה רעמיצ-סע ןיא

 טקעוװעגפיוא םיא רע טָאה ,ןליקרַאפ טשינ ךיז לָאז קענַאי לקינייָא ןייז ידכ .(טפול

 ןיא ךיז וצ ןירַא קירוצ רע זיא םעדכָאנ .ןירַא טעב ןייז ןיא ןגייל ךיז ןסייהעג ןוא
 ןלַאפעגרעדינַא רעוװש ריט רעד ייב ןוא טעניבַאק

 זיא ץרּפ .טעניבַאק ןיא ןײֹרַא זיא ןוא ּפַאלק םעד טרעהרעד טָאה ץרּפ יורפ יד
 ןוא ,ןענאיצול ןפורעגניירַא טָאה יז .ּפָארַא םינּפ ןטימ עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןגעלעג
 -- איקָאס ,ןייוו ןיירַא ליומ ןיא ןסיגנײרַא ,ןבייהפיוא טוװרּפעג םיא ןבָאה עדייב

 ,ןסָאגעגסױרַא קירוצ ךיז טָאה ןייוו רעד רָאנ -- טמעטָאעג ךָאנ טָאה ץרּפ
 .ןברָאטשעג ץרּפ זיא םוּרַא טונימ עכעלטע ןיא

 רעד טימ ןעוועג םעדכָאנ ןיב ךיא ןעוו ןוא ,ןעזעג טשינ ץלַא סָאד בָאה ךיא
 טָאה ,דרע לגרעב עניילק סָאד ןעזעג ןוא םלוע-תיב ןפיוא ןָאזעניד ןוא ץרּפ יורפ

 .ץרּפ טגיל ָאד זַא ,טביולגעג טשינרָאג רימ ךיז

 ,19355 עשרַאוו --ןצרפ םורַא :ךוב ןופ
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 1.7 6.7 טט 7 עס נס .,,יירנס יע יט ,ירנס נס ,,ידנס יד ייד ייד י

 רָאלקלָאפ רעוועשרַאוו

 .עלדיל ,תוישעמ ,םילשמ ,תוצלה ,ךעלטרעווכיילג ,ךעלטרעוו

 לע יט 7 נס 7 טיט ,7 6, נס יט יט עט נס נס נס נס ר

 ,עשרַאװ רעטניה ןכָאװ יירד
 ",טנערב לסייוו יד , --- ?עשרַאװ ןיא ןעמ טרעה סָאװ

 ,סרעלטעב רעװעשרַאוװ
 ,םיבנג רעװעשרַאוװ
 .רעבייל עטַאלג ןבָאה רעבייוו רעװעשרַאוװ
 ,סעקילושז רעװעשרַאוװ
 ,רעיצנשַאט רעװעשרַאװ
 (."ךַאי, -- "ךיא ,, טָאטש ןעמ טגָאז עשרַאװ ןיא) .סעכַאי רעװעשרַאװ
 .סעק'טַאל רעװעשרַאװ

 ,רָאי קיצנָאװצ --- רעגַארּפ ןוא ,ןצכַא טלַא ןענייז ךעלדיימ רעװעשרַאװ

 .סרעשַאנ רעװעשרַאװ
 .סרעיירפ רעװעשרַאװ
 .סרעסערפ רעװעשרַאװ
 .סרעכַאש רעװעשרַאװ

 * יג יג

 .סעקטאגָאר יד וצ זיב גולק רָאנ זיא רעװעשרַאװ א

 .טָאטש ענייש ַא זיא עשרַאװ יוװ ןוא ,סיז זיא רעקוצ יו ,רימ ףיוא רָאי ַאזַא

 .רעטָאפ ַא זיא טָאג ןוא ,טָאטש ַא זיא עשרַאװ
 .רעװעשרַאװ יד טשינ ןעוו ,טָאטש עטוג ַא ןעוועג טלָאװ עשרַאוו
 | .רעדעב ַא טימ ךדשמ בר ַא וליפא ךיז זיא עשרַאװ ןיא
 ,וצ טיירד'מ ווו :טגערפעג ךיז רע טָאה ,וק ַא ןקלעמ ןעזעג טָאה רעװעשרַאװ ַא

 ,ךלימ ןייג וצ ןרעהפיוא לָאזס

 ,זדנעג ןסקַאוװ'ס ווו ,ךיז טגערפ רעװעשרַאװ ַא
 .טָאטש ענייש ַא זיא ץניוװָארּפ יצ ,ךיז טגערפ רעװעשרַאװ ַא
 רע ןעוו ,טקירדעגסיוא ךיז רעצניוװָארּפ ַא טָאה) !סואימ טשינ ךיוא זיא עשרַאװ

 (.עשרַאװ ןעזעג לָאמ עטשרע סָאד טָאה
 .עשרַאװ רעטניה ןכָאװ ריפ ןעשעג זיא'ס
 סע ךיז טָאה ,םעדָאפ לצעלק ַא ןופ השעמ ַא טלייצרעד רענייא לָאמַא טָאה'ס

 .עשרַאװ ץנַאג רעביא ןגיוצעג
 !עשרַאװ ןייק ,עלעגניי ,ץנַאט:טכַאמ "וקית,

 -עגסױרַא רָאלקלָאפ ןשידיי רעועשרַאװ ןופ ביילקּפָא םעניילק םעד ןבָאה רימ
 ,יקצָאטסָאלַאיב .י .ב ,ןַאמהעל לאומש ,דראבוארג סחנּפ ןופ רעכיב יד ןופ ןעמונ
 -טנַא ןעגנולמַאז יד .ַא .א ןייטשנרעב ץַאנגיא ,יקצולירּפ חנ ,עלעשרעה ,סינּפיק םחנמ
 ןזעידיי רעוועשרַאו עקַאט סָאמ רעשּפיה ַא ןיא ןוא ןסנייא רעטנזױט ליפ ןטלַאה

 | ,רָאלקלָאפ
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 ,זדנוא טגָאלש יבר רעזדנוא ייוו ,ייוו :טכַאמ *אשרַאװ
 זיא ליווו ;טנַאירַאװ -- .ןַאמנעזייא עיאש 'ר זיא ליווו יֹוו :טכַאמ ?אשראוו,

  ,סמהרבא עיַאש יר

 א * +

 וד ,םלוע-לשיונובר :טגָאזעג יז טָאה ,תובא רבק ףיוא ןעגנַאגעג זיא ענעדיי ַא
 ןכש-לכמ ,טעכיוא קאווטיל ַא וליפא ,לימרעוו ןיילק ןַא זיב היח ַא ןופ ךָאד טוייּפש

 וטסכיורב ,ןציירד רענַאקשיצנַארפ ןופ ,ענעריובעג א רעװעשרַאװ ַא ןיב ךַאי ךָאנ
 ,ןזײּפש וצ יאדוװַא ךימ ךָאד

 ,עקשזָארד ַא ןעמונעג רע טָאה ,ןיבר םוצ רעג ןייק ןרָאפעג לָאמַא זיא דיסח ַא
 רעמָאט לייוו ןצעז וצ ךיז טַאהעג !ארומ רעבָא טָאה רע .עקיעלָאק רעד וצ ןרָאפוצוצ
 -ץנֹּפָא ױזַא ןוא לּפערט ןפיוא טלעטשעגרעדינַא ךיז רע טָאה ,זנטעש ךוט סָאד זיא
 -- .טכַאלעג סרַאטש ןעמ טָאה ,ןעזעג סָאד טָאה םלוע רעד .געוו ןצנַאג םעד ןרָאפ
 עשרַאװ ןיא !ַאװָא,, :םידיסח יד וצ טגָאזעג רע טָאה ,ןיבר םוצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו
 ?טרָאד ןכַאל עלַא -- החמש עסיורג ַא סעּפע זיא

 + א יג

 ;טגָאזעג ןוא השרד ַא ןטלַאהעג טָאה לפיזיוי 'ר

 שטנעמ ןופ שינעעזנייא ןשרעה זדנוא ייב ףרַאד סע .רשוי זיא ץלַא ןופ רעכעה --
 ןעוועג זיא ריא טניימ סָאװ .ןייגרעטנוא ךָאנ ,הלילח ,םעלעכ ןעק רשוי ןָא .שטנעמ וצ
 ,רשוי ןייק טרָאד ןעוועג טינ ?םודס ןיא הרצ עטסערג יד

 ןלַאפעג רעייז ןרָאװעג ייז ןענייז ,דייר ענױזַא טרעהרעד ןבָאה רעמעלעכ יד זַא

 עבושח ריפ ןקיש לָאז ןעמ זַא ןסָאלשַאב םלוכ-םכסהב טָאה |הפיסא יד ןוא ךיז ייב
 ,רשוי ןעלדנַאהניא ןוא עשרַאװ ךרכ ןסיורג םוצ ןעיצ ןלָאז ייז ןוא םיטַאבעלַאב
 !גנידצלַא טָאה ,טרעהעג םעלעכ טָאה ,עשרַאװ

 ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש ךס ַא ךרוד טרעדנַאװעג ,קעװַא רעמעלעכ יד ןענייז
 ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעגנָא ױזַא ןענייז ייז זיב .רשוי ןפיוא טגערפעגכָאנ ךיז

 טימ ןעועגנייא דלַאב ןבָאה ענעי ףטַאי רעװעשרַאװ יד טימ ךיז טליּפש ריא
 "דנַאהניא ןליוו ייז ,רשוי ןכוז ןוא ןדיי ריפ ןעייטש .ןָאט וצ ָאד ןבָאה ייז ןעמעוו
 !רשוי ןעל

 טכַאמרַאפ ַא רעמעלעכ ריפ יד וצ ןגָארטעגרעטנוא ןטַאי רעװעשרַאװ יד ןבָאה
 טלָאצַאב .רשוי רעד טגיל ָאד ,, :טגָאזעג ןוא ,טימ העד ןיא לּפמעטש ַא טימ ,לסעפ

 "..םעלעכ ןייק רשוי םעד טמענ ןוא ,ליפ ױזַא ןוא ליפ ױזַא ,ןמוזמ

 ןבָאה ייז םערָאװ .רשוי ןתמא םעד רעמעלעכ יד טפיוקרַאפ ןיוש ןבָאה ןטַאי יד
 ,שיפ עשירפ-טינ רעייז טגיײלעגנײרַא לסעפ םעד ןיאי

 .רשוי עלעסעפ ןטימ םעלעכ ןייק קירוצ ןעמוקעגנָא םיטַאבעלַאב ריפ יד ןענייז
 -תיב ןסיורג םעד ןיא דַארַאּפ סיורג טימ ןגָארטעגנײרַא עלעסעפ סָאד טָאה ןעמ
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 ,לפיזיי 'ר ,בר רעד לָאז טלָאמעד זַא ,תבש ףיוא טרַאװעג טָאה ץלַא ןוא שרדמ

 | ,לסעפ סָאד ןענעפע

 הדעו םע לכ ינפב טנפעעג בר רעד טָאה ,העש עטשטנעבעג יד ןעמוקעג זיא'ס זַא
 . . . רשוי רעװעשרַאװ רעד ,טוג טינ ,ןדיי :ןפורעגסיוא רענעקָארשרעד ַא ןוא

 ,םולח רעמעלעכ ַא ןרָאװעג ןענורעצ לָאמ ַא רעדיוו זיא ױזַא טָא ןוא

 רָאל קלאפ םיבנג

 !טיונ עסיורג ַא רעייז רימ וצ זיא סע

 ,ןּפַאכרעד וצ ךיז ץראה סָאד סָאװ טימ ָאטשינ זיא ָאד

 ,טיורב עװָאזַאר לקיטש ןייק טשינ וליפא

 ,ןּפַאלקרַאפ ןָאטעג עינמעשט ןיא קַאיוװַאּפ ןיא ךימ טָאה'מ י וו

 -- רבק ןקידעבעל ןיא ,עינמעשט רעד ןיא גיל ךיא

 !סױרַא יוא ,סױרַא טענַאד ןופ ןעמ טמוק יוװ יוא
 -- רבא ןדעי ףיוא קנַארק-טיוט ןיוש ךָאד ןיב ךיא
 ףיול רבק םעד ןופ ןעמ טרעוו ױזַא יו ,יוא

 ,טסיזמוא טנעוװו יד רַאפ סיוא ךיא דער ץרַאה רעווש ןיימ

 .טנעוו יד רָאנ ןענייז רעדירב עיירטעג עניימ

 טיוט םעד וצ ןיוש קיש ,טָאג רעסיז ,ךיד טעב ךיא

 ,טנַאטסערַא סיוא ךימ ךַאמ ןוא

 * א א

 סױרַא רימ ךיא ייג
 ,סַאג-עקצילעמרַאק רעד ףיוא

 טאי רעניילק ַא ךרודַא טייג
 !טסַאּפרַאפ זיא ןתח ןייד :טגָאז ןוא

 ןסעזעג רימ ךיא ןיב ןטכענ

 ,ןסעגעג ךעלעּפע ןוא
 ןגָארט קאיוואּפ ןיא ךיא זומ טנייה
 .ןסע ךעלעּפעט יד

 סױרַא רימ ךיא ייג

 ;סַאג עשטָאמס יד ףיוא
 טַאי רעניילק ַא ךרודַא טייג

 ,טסַאּפרַאפ זיא ןתח ןייד :טגָאז ןוא

 ןסעזעג ךיא ןיב ןטכענ
 ייןעגנוזעג ךעלעדיל רימ בָאה ןוא
 ןרעה ךיא זומ טנייה
 .ןעגנילק ךעלעטייק יד
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 ןעוועג טמירַאב ױזַא זיא רע ןוא בנג רעסיורג ַא ןעוועג לָאמַא זיא עשרַאװ ןיא
 וצ לָאמניא ךיז טָאה רָאטַאנרעבוג רעד זַא ,ךעלקיטש ןוא ןצכעוטפיוא ענייז טימ
 רעגייז םענעדלָאג םעד -- קיטשצנוק ַא ןזייווַאב רימ טסעוו וד ביוא :ןפורעגנָא םיא
 בנג רעד טָאה .עדָארגַאנ ַא ןגירק ןוא ץעידָאלָאמ ַא ןייז וטסעװ ,ןענעבנגוצ רימ ןופ

 םיא רע לָאז טכַאניב סנגרָאמוצ טלעטשַאב םיא טימ ךיז טָאה ןוא !טוג :טגָאזעג
 ,קירוצ רעגייז ןטעבנגעג םעד ןעגנערב

 ויא רע יו ןוא -- םייה רעד ןופ סױרַא רָאטַאנרעבוג רעד זיא ירפ רעד ןיא
 ןרעדעפ קַאז ַא טימ ןעגנַאגעגפױרַא רענייא טקנוּפ זיא ּפערט יד ןופ ןעגנַאגעגּפָארַא
 טלָאמעד טָאה ףיוה ןפיוא ןוא ,טרעדעפעגנייא ןצנַאגניא רָאטַאנרעבוג םעד טָאה ןוא
 ,ןפיוקרַאפ וצ ןטשראב טָאה רע זַא ,ןגירשעג רענייא טקנוּפ

 טרעדעפרַאפ יו ןעזעג ןוא ףיוה ןפיוא ןעמוקעגּפָארַא זיא רָאטַאנרעבוג רעד זַא
 .ןצוּפּפָא לסיבַא םיא לָאז רע ןטשראב יד ןופ רחוס םעד ןטעבעג רע טָאה -- זיא רע
 םעד טצוּפעגסױרַא לייורעד רע טָאה ,טצופעג טָאה רע יו ױזַא --- 'רחוס רעד ןוא
 .רעגייז םענעדלָאג

 טגנערבעגּפָא בנג רעד טָאה ,טייצ רעטלעטשַאב רעד וצ טקנוּפ ,טכַאנייב ןוא
 ,רעגייז םענעדלָאג םעד רָאטַאנרעבוג םעד
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 ו 8 יע יי יי נט יע יי נס יט, יד, נס יע נס נט,

 8 ןייטשלעקניפ ָאע;?2

 טי 7 0 7 3 7 נפ 7 פי נפ 7 טפ 7 טפ 7 טי ,7 6 7 טט 7 טי טיר

 ןסַאג עשידיי רעװעשרַאװ רעבירַא ןוא רעביא

 קי |

 -ַארּפ עלַא ;רעטנעצ רעכעלטפַאשטריװ רעסיורג ַא ןעוועג לכ םדוק זיא עשרַא

 ןופ ןעמָארטש-רוטלוק עשידיי יד ךיוא ,ריא וצ טריפעג ןבָאה ןלַאנַאק-ץניוװ וו

 טייצ רעד טימ זיא עכלעוו ,עשרַאו ןיא טציירקעג ךיז ןבָאה דנַאל ןצנַאג

 ןכעלטפַאשלעזעג שידיי ןופ טקנופלטימ רעקידנריסלופ ַא יװ ןרָאװעג טניורקעג

 ,ןבעל

 ריא ,השורי עקידתורוד-טלַא ןייק ןגָארטעג טשינ ןקור ריא ףיוא טָאה עשרַאוװ
 טלמַאזעג ךיז טָאה ריא םורַא .המצע סוחי רָאנ ,תובא תוכז טשינ זיא עיצַאמיטיגעל

 טבעלעג ןבָאה טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא ,שירעפעש ןוא קידנעייגפיוא זיא סָאװ ,ץלַא

 -ָאליפ ןופ עבָאב יד) לרעמעט תסחוימ יד ןוא ןָאסגרעב רעטלַא רעד טקריוועג ןוא

 ,סלעזיימ שירעב ,ם"ירה ישודיח רעד ,שטיװעלעסָאי קערעב .(ןָאסגרעב ירנַא ףָאז

 ןַאמלוש ךורב ,רעסָארג ווַאלסינָארב ,וָאלָאקָאס םוחנ ,ץרּפ .ל .י ,ןָאזנַאטַאנ קיוודול

 ,שטיוװעלַאכימ שינייב ןוא

 "שירפ ןוא טייקגנוי עטנחַאב ,טירָאלָאק ןקיטרַאנגייא ריא טַאהעג טָאה עשרַאװ
 ןיילַא רָאנ ,סעיצידַארט עטרעווילגרַאפ ןייק וצ דבועשמ ןעוועג טשינ זיא יז ,טייק

 ןָאטעג טָאה יז סָאװ ,ץלַא .תורוד עקיטפניק יד רַאפ סעיצידַארט עיינ ןפַאשעג רדסכ

 םוצ ןעמוקעג זיא םוטעמוא ;גנוקריווטימ רעקיטפַאהנסַאמ ףיוא טריזַאב ךיז טָאה
 טרעדנוה ַא טקילײטַאב ךיז טָאה היוליץרּפ רעד ןיא .ןומה לוק רעד קורדסיוא

 ןטלַא ןפיוא טכַאנײיב , סעצרּפ .ל .י ,"קוביד,, טיקס-נא .ש .םלוע רעקיּפעק טנזיוט

 ןרעטַאעט עשידיי רעװעשרַאװ יד ןיא ןענייז ?םשה שודיק,, סשַא םולש ןוא *קרַאמ
 יד ,לָאמ טרעדנוה עכעלטע וצ סייררעביא ןָא רעזייה עטקַאּפעגלופ ייב ןעגנַאגעג

 -טפַאשלעזעג ,רָאטקעל ,טסיעסע ,רעקיטירק-רוטַארעטיל -- ןיטשלעקניפ ַאעל
 1895 רָאי ןיא ,ןלױּפ-סערגנַאק ,םעדָאר ןיא ןרָאװעג ןרױבעג ןזיא ,רעוט רעכעל
 -רַאּפ-טסקלָאפ .עשרַאוו ןיא ןרָאי רע-20 יד טניז .עקָארק ןיא גנודליב-טעטיזרעווינוא
 רעוועשערַאו רעד ןיא סנרּפ .ןייארַאפןטַארעטיל ןיא וויטקַא .דנוב -- רעטעּפש ,ייט
 עזעיּפָאזָאליפ ןוא עשירַארעטיל ײלרעלַא ףױא ןעייסע לָאצמוא ןַא ןופ רבחמ .הליהק
 רעד ןופ גָאלָאעדיא ."םלוג, ןגעוו ךוב ַא ןופ רבחמ .רעשרָאפ-קיווייל .ה .סעמעט
 ןברוח .קלָאפ טלעוו ןופ עטכישעג רעד ןיא םוטנדיײ ןשיליוּפ ןופ עעדיא-תוחילש

 -עמַא ןיא 1947 ,ןליופ ןיא רעדיוו 1946 .גנוקישרַאפ ףיוא בורל ,דנַאלסור ןיא ןרָאי
 .רוטלוק-רעגיײטש ןוא תודיסח ,הרות -- ןלױפ תליגמ :קרעוו טּפיוה ןייז .עקיר
 .1950 רָאי ןיא קרָאי וינ ןיא ןברָאטשעג .1947 סערייא סָאנעוב
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 ןגיוצעגוצ דימת ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסילאיצָאס עשידיי יד ןופ ןגוצ-יַאמ עטשרע
 ייס ,עיצקַא עשיטילָאּפ עדעי .ץנעגילעטניא עלַאקידַאר ןוא ןסַאמ-סטעברַא עקיזיר

 רעוויטיזָאּפ ַא רַאפ עיצַאטסעפינַאמ ַא יװ ייס ,ןעגנוצינערגַאב ןגעק טסעטָארּפ ַא יו
 -נאג רעד דצמ ליפעגטימ ןקיצרַאה ַא טימ טנגעגַאב קידנעטש ךיז טָאה גנוניישרעד
 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעצ

 זיא ןגעווטסעדנופ ,טיונ ןוא תולד ןופ יירפ ןעוועג טשינ עשרַאװ זיא יאדווא
 -ץגּפָא םיצולּפ ךיז טָאה ַאה-וה ןטכידעג עמַאס ןיא סָאװ ,טקַאפ רעד דנריר ןעוועג

 ךרוד ןעגנַאפעג הכאלמ-לעב רעקידנלייא רעדָא ,רעמערק רעטעיײמשרַאפ ַא טלעטש
 "!רעדניק עשידיי ,תונמחר ס'טָאה,, :ףורסיוא םענעגנוזעצ םעד

 -געצ-לדנַאה ןיא רעביא ךעלעמַאּפ ךיז רימ ןגָארט לַאטרַאװק-רעטעברַא ןופ
 -ןייא, ףיוא ןטיברַאפ ךיילג טרעװו שיורעג-ןענישַאמ רעד .סעקוװעלַאנ יד -- רעט

 ןופ טקנוּפלמַאז רעקידמיברה תושר רעקיזָאד רעד .רעדליּפעג-רחסמ ?ןשירעסייר
 ייוצ ןשיװצ טסערּפעגנייא לעירָאטירעט זיא האצמה ןוא טייקידוועריר רעשידיי
 ףיוא רעטייוצ רעד ,"עקסוװָאקװעלַאנ ימארק, יד ייב רעטשרע רעד -- ןרעווקס
 ןעגנָאהַאב טכידעג רעויה עקיכייב תורוש ייווצ ךיז ןעיצ ייז ןשיוװצ .,ווָאנַארומ
 -ַאלקס עטקַאּפעג-גנע עסיורג םוטעמוא .ןדליש עשירעיירש עקיברַאפנדישרַאפ טימ
 -עגּפָא רעד ןופ סעצילָאּפ עקידייל יד וצ ךעלנע טשינרָאג טימ ןענייז סָאװ ,סעד

 .עפש ןופ שממ ןריוי רָאנ ,עדרַאװט רענעמוק

 םעד ּפָא טשינ ןרַאנ ייז ,טײקנדָאלעגנָא רעייז ןיא טסוי ןענייז סעקװעלַאנ יד

 ןעמעשרַאפ וצ טשינ ךיוא ךיז ןבָאה ייז .טנָארפ ?ןלופטקעפע,, ןַא טימ קר רעייגכרוד
 זיא סעקװעלַאנ יד ףיוא ףיוה רעדעי ,ףייה יד טימ ה"ד "*דנַאלרעטניה,, רעייז טימ
 ,עשזנַארב עטריפעגנייא ןייז טָאה'ר .טַאמילק םענעגייא ןַא טימ ךיז רַאפ עלהכולמ ַא

 -ןוא סָאװ ,שיורעג-סגנולדנַאהרַאפ םענעגייא ןַא טּפיױהרעד ןוא םינוק עקידנעטש
 ,ףיוה ןקידתונכש ןיא למוטעג םענופ ךעלטנירג ךיז טדיישרעט

 ןרעביא תורוחס רעדנַאנופ טריפ'מ ןענַאװנופ רעלכיײּפש-טּפיױה רעד זיא ָאד
 -קַאזנַארט עטריניבמָאק יילרעלכ ּפעק עקידתופירח סיוא ןטעכרַא ָאד .דנַאל ןצנַאג
 ,טייקשירעוטפיוא רעפרַאש רעייז טימ לָאמניײא טשינ ןפילברַאפ סָאװ ,סעיצ

 -םיונוצ קרַאטש זיא'מ ,חטש ןופ לגנַאמ ףיוא סעקװעלַאנ יד ןדייל ללכ ךרדב
 -יוקרַאפ ןוא רעפיוק טימ ?טנַאּפשַאב, טכידעג ןענייז ןרַאוטָארט יד .טשטעווקעג
 ןטקעלַאיד עשידיי ײלרעלַא ףיוא ןדער סָאװ ,ןדיי רעצניװָארּפ טסרעמוצ ,רעפ
 ןרוגיפ יו ךיז טקור'מ ,ךיז טּפוטש'מ רָאנ ,טשינ ןעמ טייג טפַאשגנע תמחמ
 ,טערבכַאש ןפיוא

 קיפיואנביוא יד סָאװ ,לרוג רעשירָאטסיה-שידיי רשפא םעד ןיא טגיל סע
 -ַאריא ַא ןיא סיוא םצעב רָאג ךיז ןבעל סעקוװעלַאנ עטריזילַאירעטַאמ סיואכרוד

 -רעניא ןייק קידנבָאה טשינ סעיצקַארטסבַא עליוה טימ טרירעּפָאמ .םטיר ןלַאנָאיצ
 -זיורטש ןבָאה קיטיינ ףרַאד ךַאי, ,אפוג דנַאטשנגעק-רחסמ םוצ גנויצַאב עכעל
 "ןייז, ןשיװצ טכעלפעג קידנוימדה םלוע ןַא ."עסוניּפ ןבָאה ףרַאד ךַאי ?ןרעדעפ
 ףדוע ןַא ןאראפ זיא טערבכַאש רעקוועלאנ םעד ףיוא ןרוגיפ יד ןשיווצ ,"ןייש,, ןוא
 זיא עיניל עלַאטנָאזירָאה יד .ןרעּפיהרעביא סָאד זיא עבט סנעמעוו ,סרעפיול ןופ
 ,לַאקיטרעװ סיוא קידוװעליּפש רעבירעד ןעמ טסקַאװ ,טקנערשַאב

 סָאװ ,רעגנירּפשרעביא-ךעלרעלקעמ יד ךיז ןגעװַאב רעגייטש-קסעטָארג ַא ףיוא
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 טעּפעשטרַאפ ,טשינ ךיז ןעק'מ יצ ,ָאי ךיז ןעק'מ יצ ,לטסנידרַאפ ַא רדסכ ןרעטשינ

 טשינ-ריד טשינ:רימ ױזַא .רעייגכרוד םענעּפָארטעגנָא קילעפוצ ןדעי גנַאג ןיא ןעמ
 :חסונ-ןפַארגעלעט ןיא רעטרעו עגרַאק טימ רעביא ךיז ןעמ טפרַאװ

 ?ןלעב ַא טייז ריא ,רעטעפ ---

 ?רעייט יו ---
 ,קיצכַא טימ יו רענימ טשינ --
 ,רימ רַאפ טשינ זיא רחסמ'ס --
 ,טשינרָאג טימ ךיז טייגעצ'מ

 םוש ןייק רעביא זַא ,ךיז טכַאד .לסקעווס זיא סעקוװעלַאנ יד ןופ טָאגּפָא רעד
 טלציוועג ךיז ליפ ױזַא טינ םירחוס רעקוװעלַאנ ןבָאה טלעװו רעד ףיוא טנעמוקָאד

 -מוא םוצ ?טרָאפרעד'ס,/ זיב םילוגלג עייר ַא ךרוד טכַאמ סָאװ ,לסקעוו ןרעביא יו

 סָאװ ,ןדיי עטעיימשרַאפ רדסכ ָאד ןעמ טעז ןגעווטסעדנופ .ףוס םענעעזעגסיוארָאפ
 קנַאב ןיא ןפיול רעדָא ,לסקעוו'ס ןלָאצ וצ ףיוא דסח תלימג ַא ןכוז ןייא ןיא ןטלַאה

 עװַאקעשט זיא'ס .טפיוקעגסיוא "ןיוש, סע טָאה הנוק רעד יצ קידלּפַאצ ןגערפ ןוא
 ענעגַאלשענּפָא ןַא ןיוש זיא רע רעדָא הנוק רעטייוו טביילב הנוק רעד יצ ,ןסיוו וצ

 ,הנעשוה

 ענעבירטעגכרוד ןוא "רעסיירנייא, עקיבלעז יד יװ ןעניוטש וצ שממ זיא'ס
 -וצ ,29 יקװעלַאנ ,ס"ש הרבח רעשיווטיל רעד ןיא טנוװָא ןיא ךיז ןפערט םירחוס
 רעקװעלַאנ יד ןרעוװ ,"רבדי השמ,, דיגמ ןופ דייר "עטמעטַאב , יד וצ ךיז קידנרעה
 "ףקידתילכת, יד ןיא תומימתב ןביולג עכלעוו ,רעדניק ןיא טלדנַאװרַאפ "ןסקופ,

 ַא "תילכת, רעדנַא ןַא טניימעג ָאד זיא יאדווא .רָאפ ייז טגָארט רע סָאװ ,דייר
 רעקידלטעטשניילק ַא סעּפע ,ןשרד רעשיליוּפ ַא טַאלג טשינ טדער ָאד ...רערעכעה
 ןכעלגנירדכרוד טימ ?טגָאז,, סָאװ ,ּפָאק-םלצ ַא ,קאווטיל רענעטָארבעג ַא רָאנ ,ּפאלצ

 :סעמעט *עשיטילָאּפ , ףיוא "ןיס,, ןפרַאש ןוא ןוגינ

 -ןוא ןופ טייקסיורג יד -- םלוע ןטימ דיגמ רעד טלענק --- יתוברו ירומ ---
 טימ עיצינומַא ענלעטַאצוצסעימַאז ַא זיא סָאד ,ןלייצרעדוצסיוא טסינרָאג זיא הרות רעז
 ,ןטַאנַארג סָאװ וצ ;סעבמָאב רימ ןפרַאד סָאװ וצ .טלעוו יד ןייא ןעמענ רימ רעכלעוו
 -ּפַארס עסיורג יירד ןבעגעג ע"שבר רעד זדנוא טָאה טנָארפ-רעייפ ןטסרע םוצ זַא
 -ַאּפס וצ לגוסמ ןענייז עכלעוו ,"ארתב אבב, ןוא "העיצמ אבכ,, ,"אמק אבב,, :ןלענ

 ,גנַאגרעטנוא ןופ טלעוו יד ןעיַאס

 .ענסַאי ןרעו ךייא טעוו סע ןוא ןינע ןיא ןיירַא טוג ,יתובר ,רָאנ ךיז טכַארט
 ,המחלמ ַא רַאפ ארומ רדסכ טָאה'מ רעסאב ,קערס:-טיוט ןייא ןיא טבעל טלעוו יד

 ןוא ןזָאלבעגנָא ךיז ןבָאה םיכלמ ייווצ זַא ,טיצַאנז המחלמ ?המחלמ סנױזַא זיא סָאװ

 רערעדנַא רעד ןוא ,םיא רעהעג דנַאל עצנַאג יד זַא ,טהנעט רענייא .טרַאּפסעגנײא
 -רַאפ'מ ןוא ןעמוקכרודַא טינ ךיז ןשיווצ ןעמ ןעק .םיא רָאג רעהעג יז זַא ,טהנעט
 ייווצ ןעוו ,"תילטב ןיזחוא םינס,, :טגָאז ןוא "?אעיצמ אבב,, ןייגוצ טמוק .טולב טסיג
 רעהעג דנַאל עצנַאג יד זַא !ילס הלוכ טהנעט רעדעי ,דנַאל ַא רעביא ךיז ןרעּפמַא
 ןלָאז םידדצ עדייב זַא ,דָאכיױװ ַא ןעניפעג ןעמ זומ ,ןטייווצ םעד טינ ןוא ,םיא רָאנ
 ןייז טעו'ס ןוא .ןיהַא זיב רימ -- רעהַא זיב ריד -- וקולחיו הייד ,ןדירפוצ ןייז
 קופסב לטומה רָאּפס רעסיורג ַא רָאג ןַארַאפ זיא'ס בוא ןוא ,טלעוו רעד ףיוא םולס
 וצ .קילגמוא ןייק טשינ ךיוא זיא ,טרָא ןפיוא ןעסער טשינ ךיז טזָאל סָאװ ,לודג
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 ןגײלּפָא רעסעב סע ןעמ לָאז .םימד תכיפס וצ ו'ח ןריפרעד ןוא ןלייא ךיז סָאװ

 .והילא אביס דע חנומ אהי ,רעטעּפס ףיוא

 ןליוו ןוא דנַאל שדמערפ ַא ןעמענרַאפ םיכלמ ייווצ ןעוו זַא ,רימ ןסייוו רעטייוו

 יד יא .הקולחמ ַא סיוא בור'ס טכערב ,סינעידשזערצוא ענעגייא ןעיובפיוא טרָאד
 דמערפ זיא סָאד לייוו ,ךיז טעוועטנוב דָארַאנ רעטגיזַאב רעד יא ךיז ןועּפמַא םיכלמ
 ןעו ַא ,טגָאז ןוא ?ארתב אבב; יד ןייגוצ טמוק .םיגהנמ-סקלָאפ עקיטרַא יד
 ןטימ ןענעכער סיואכרוד ךיז ןעמ ףרַאד וויַאא "רצחב הציחמ תושעל ןיפתוסח.,
 ױזַא ,.."הנידמה גהנמכ לכה,, לייוו ,ןוצר ןייז דגנכ ןָאט טסינרָאג ןוא דָארַאנ ןופ ןליוו

 טעװ דָארַאנ רעד ןוא ץרַאה יד ןסעּפָא טינ טסיזמוא ךיז םיכלמ יד ןלעװ םורָא

 יייןעוועטנוב טשינ ךיז

 ןגעו ה"ד ,גנוקידעשטנַא ןגעוו רעייפ סיורג טימ ךָאנ דיגמ רעד טדער ףוסל

 -יא רע ."אמק אבב, ףיוא ןעגנוריפסיוא "עכעלדירפ,, ענייז טציטש .עיצובירטנָאק

 םלשל קיזמה בחד,, טימ טקידנערַאפ ןוא "ןיקיזנ תובא העברא, טימ סע טרירטסול

 ."ץראה בטימב קזנ ימולשת

 ךשמב טָאה סָאװ ,םלוע רעד ."ךעלדנעטשרַאּפ,, ןוא "רָאלק,, דלַאב טרעוו ץלַא

 ּפעק יד טימ טלקָאש'מ ,"טנּפָאװטנַא,, ןצנַאגניא טציא זיא ,טלעוו ַא טרעקעג גָאט ןופ

 -רע ךעבענ טהנעט רע, ,"ױזַא עקַאט ךָאד זיא'ס,, :דיגמ םעד וצ-טעקמָאב'מ ןוא

 ,לג"דא ,"ךעל

 רעכעלטנגוי רעד ןופ גנולמַאזרַאפ ַא רָאפ קיטייצכיילג טמוק זיוה ןקידתינכש ןיא

 ,םירוחב-הבישי ענעזעוועג ןופ טײטשַאב סָאװ ,?עּפורג-ידאקרא, רעשיטסילאיצָאס

 אבב , יד טזָאלרַאפ ןבָאה ייז .טַאטשרַאו ַא ףיוא ןטיברַאפ הבישי יד ןבָאה ןכלעוו

 רעד טייטש ענובירט רעד ףיוא .,"לַאטיּפַאק, סקרַאמ םוצ ןעמונעג ךיז ןוא ?אמק

 -לעז ןטימ טדער ןוא ,קינשרדמה תיב רענעזעוועג ַא ,הירא רבח רעטקייוװעגסיוא

 ןגעוו רָאנ ,"העבמהו רובהו רושה , ןגעו טשינ ןיוש רעבָא ,רעייפ ןשידיגמ ןקיב

 טשינ ליוו רע .לג"דא לַאעדיא-סגנוזיילרעד ןסיורג ַא יו םזילאירעטַאמ ןשיטקעלַאיד

 -עג ןקיטפַאהרעיוד וצ טפור רָאנ ,ןעלטימ "שכעלדירפ,, טימ טלעוו יד "ןעיַאסַאּפס,

 ,טלעוו רעטכערעג רעיינ ַא רַאפ ףמַאק ןקיקענטרַאה ןוא שינרעטצניפ רעד טימ לגנַאר

 ןעקמָאב ,"דייר עסיז, ןייק טימ טפעלשעגנייא טשינ ןרעו רערעהוצ עכעלטנגוי יד

 -תומימת טשינ ןעלקַאש ,טנפָאװטנַא טשינ ןרעוו ייז ,"תונעט עכעלרע,, יד וצ טשינ

 ,ןטסיופ ןלייב ןוא ןדנוצעגנָא ןרעוו ייז ;ּפעק יד טימ קיד

+ + + 

 -םידיסח ,ןלוש-רָאק ,הליפת-יתב עקילָאצליפ עריא טָאה עשרַאװ עשידיי סָאד

 -ינוא-סקלָאפ ,ןסרוק:טנוװָא ,ןלושלטימ ,ןלוש עכעלטלעוו שידיי ,תובישי ,ךעלביטש

 סעיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס ,ןעניירַאפ-םיצולח ,ןלוש-תוברת ,ןקעטָאילביב ,ןטעטיסרעוו

 -סקַאװרעטנוא םעד -- רעגייטש ןייז ףיוא רעדעי -- טיצרעד'מ עכלעוו ןיא לג"דא

 -רֶא עכעלטפַאשטריװ ,ןעניירַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןַארַאפ ןענייז םעד ץוח .רוד ןקיד

 "וטיטסניא עוויטאטיראכ ,ןעמייה:רעטעברַא ,ןבולק עכעלטפַאשלעזעג ,סעיצַאזינַאג

 "יצ רעטרעדנה טלעטשעצ ןענייז ןסָאג עשידיי רעװעשרַאװ יד רעביא .סעיצ

 עשידיי רעװעשרַאװ ןעצ ןופ רעילכאוו ןטנוב ַא טימ ענעגנָאהַאב ,ךעלקנעש-סגנוט
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 ןופ ה"ד ,ןעגנוטכיר עלַא ןופ רעטעלבנכָאװ עשירַארעטיל סקעז ןוא רעטעלב-גָאט

 ,ןטסינומָאק ןוא "דנוב,, זיב "הדוגא , רעד

 ןיא ןבעל שידיי טעוװעדנופעגנייא קידתורוד קיסיירד ןופ ללש רעד טָא
 -עגסיוא יד ךרוד .חוכ ןקיטסייג ןוא ןלעירעטַאמ םענעגייא ףיוא ךיז טריזַאב ,ןליוּפ

 -ַאניד ןופ םינּפ-ףוצרּפ עקיטרַאנגייא סָאד קורדסיוא םוצ טמוק ןטלַאטשנַא עטנכער
 ,טלעוו רערָאג רעד ףיוא ץוביק ןשידיי ןטסשימ

 ,1947 ,סערייא סָאנעוב ,"ןליוּפ-תליגמ,, :ךוב ןופ
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 'סצרּפסקע רעזנוא,
2 

 ןיא עשרַאװ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא "סערּפסקע רעזנוא ,, גנוטייצ עכעלגעט

 ןופ געט פטצעל יד זיב ,1926 טסוגיױא ןט26 ןופ ,רָאי ןציירד ןופ ףיולרַאפ ד

 ןליױּפ ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעלטיה:-ןברוח רעד ןעוו ,1929 רעבמעטּפעס
 םעד וצ עשרַאװ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ןעגנוטייצ עכעלגעט עשידיי ףניפ

 "שידיסח רעד :ןעוועג ןענייז סָאד .ןזיװַאב ךיז טָאה "סערּפסקע רעזנוא,, ןעוו ,טנעמָאמ
 עשיטסידנוב יד ,"טנייה, רעשיטסינויצ רעד ,?טנעמָאמ,, רעשיטסיקלָאּפ-שיטַאבעלַאב
 ?ָאידַאר , גנוטיײצ-גָאטימכָאנ יד ןוא "דוי, רעשיסקָאדָאטרָא רעד ,"גנוטייצ-סקלָאפ,

 ."טנעמָאמ , ןופ ןבעגעגסױרַא ---

 -נײרַא טנעקעג ךיז טָאה ןעגנוטייצ ןופ "טפַאשגנע,, רעקיזָאד רעד ןיא ביוא ןוא
 טייצ רעצרוק קיסעמשינטלעהרַאפ ַא ןופ ףױלרַאפ ןיא ןוא גנוטייצ ןייא ךָאנ ןשטעווק

 גנוטייצ עיינ ַא ןייז טזומעג ךעלקריוו סָאד טָאה ,רענעייל לָאצ עסיורג ַא ןענווועג

 ןעגנורעדנע עקידנעייג טייוו טכַארבעגנײרַא ךיז טימ טָאה סָאװ ,ןָאט םעיינ ַא טימ
 ,ןליוּפ ןיא ןזעוו-סגנוטייצ ןשידיי ןצנַאג םעד רַאפ

 ןיא גנוטייצ עויטַארעּפָאָאק עשידיי עטשרע יד ןעוועג זיא ?סערּפסקע רעזנוא,
 ?דנַאלגעשּפ שַאנ/ גנוטייצ עכעלגעט עשיליוּפ-שידיי יד ןענעכער טשינ ביוא ,ןליױּפ

 -רַאטימ-עיצַארטסינימדַא ןוא רעצעז ,רעביירש יד ןשיווצ תופתוש ַא ןעוועג זיא סָאד
 -עג טָאה טנעמירעּפסקע רעכיירגלַאפרעד רעקיזָאד רעד .גנוטייצ רעד ןופ רעטעב
 ןלױּפ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא עלַא ךיוא ןבָאה ןכיג ןיא רָאג זַא ,וצרעד טריפ
 עטכעלש ןוא עטוג עלַא טימ ,ןוװיטַארעּפָאָאק ןופ םערָאפ רעד וצ ןייגרעביא טזומעג
 ,גנומענרעטנוא אזַא ןופ ןעגנוניישרעד-טיײלגַאב

 ערעדנַא עלַא ןופ טלייטעגסיוא גנוטייצ עיינ יד ךיז טָאה ךילרעסיוא ןייר ןיוש
 .סומ ןטיול ,בֹרַאפ רעטיור טימ טקורדעג ךיז טָאה ןעמָאנ ריא .ןעגנוטייצ עשידיי

 -ָאצ רעירוק ינַאװָארטסוליא, עגנוטייצ עשילױוּפ עטסרעלוּפָאּפ עמַאס יד ןופ רעט

 "עג זיא טַאמרָאפ יריא .עשרַאװ ןיא "ינַאװרעשט רעירוק,, ןוא עקָארק ןיא "יננעיזד
 לייו ,ןטילעג טשינ םעד ןופ טָאה לאירעטַאמ-ןעייל רעד שטָאכ ,רערענעלק ַא ןעוו

 ןיא עקנעלארטסא ןיא ןריױבעג ,טסילַאנרװװעז ןוא רעלייצרעד ,רעסקַאלּפ םחנמ
 רָאי ןיא .עניכ ןיא -- ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי יד .עשרַאוו ןיא 1918 ןופ .1897 רָאי
 ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןרָאװעג ָאד ןוא קרָאי ןינ ןייק ןעמוקעג 7
 ,רעשימַאניד רעד ןופ רָאטקַאדערטימ -- 1939 זיב 1926 רָאי ןופ ."סטרעווָאפ,
 ."סערּפסקע רעזנוא,, גנוטייצ-גָאט רעלענָאיצַאסנעס ,רעכעלמיטסקלָאפ
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 סָאװ ,ןעוועג זיא עטסקיטכיוװ עמַאס סָאד רעבָא .רעסערג ןעוועג זיא ןטייז לָאצ יד
 ןטנערוקנָאק טּפױה עריא יו רעקיליב ןשָארג ןעצ ןוא ףניפ טימ טסָאקעג טָאה יז
 יד ןופ טײקטמערָארַאפ רעקידלַאװג רעד ייב ,?טנעמָאמ,, רעד ןוא ?טנייה,, רעד--

 .עלָאר ַא טליּפשעג טקַאפ רעקיזָאד רעד טָאה ןליױּפ ןיא ןסַאמ עשידיי

 -עג ךיז טימ טָאה גנוטייצ יד סָאװ ,ןעגנורעדנע יד ןעוועג ןענייז סיורג רָאג
 םעד טלעטשעג טָאה יז .טכעלטנפערַאפ טָאה יז סָאװ ,לאירעטַאמ םעד עגונב טכַארב
 ַא טצונעג טָאה יז ;טרעדלישעג טנַאסערעטניא ןוא קידעבעל ,סעיינ ףיוא ּפָארט

 -קיטרַא עצרוק ןוא ,ןרַאטנעמָאק יד ןיא ייס ףוא סעיינ יד ןיא ייס ,ךַארּפש עטכייל
 ןֶָא רעמונ ןטשרע םעד ןופ ,ןעוועג זיא יז .ןעגנוריסַאּפ עכעלגעט יד ןגעוו ןעל
 "ןסַאמ רעשידיי רעד .רעזעל םעד טימ שירעדורבטוג-שימייה ןוא ךעלמיטסקלַאפ
 טַאלג יװ רעמ םיא רַאפ טניימ גנוטייצ עיינ יד טָא זַא ,טריּפשרעד ךיילג טָאה רעזעל

 ןרָאװעג זיא יז .ןעגנוריסַאּפ עדמערפ ןוא עטייוו ןגעוו טעטכירַאב סָאװ ,גנוטייצ ַא
 עלַא טימ טיורטרַאפ ריא ךיז טָאה רע ןוא ,שיילפ ןוא טולב ןגייא ןייז ןופ לייט ַא

 רעונוא, ןופ עיצקַאדער יד זַא ,טסוװועג טָאה רעזעל רעד ,ןדיירפ ןוא ןדייל ענייז
 רעטיב ןייז ןסיגוצסיוא ןוא ןעמוקוצניירַא ןפָא םיא רַאפ קידנעטש זיא "סערּפסקע
 הלווע ןַא ףיוא ןגָאלקַאב וצ ךיז ,עגַאל רערעווש ַא ןופ געווסיוא ןַא ןכוז וצ ,ץרַאה

 "ער רעד ןשיװצ גנודניברַאפ עמיטניא ןַא ןעוועג זיא סע .טסיירט ַא ןעניפעג וצ ןוא

 ,רעזעל עריא ןוא עיצקַאד

 רעכלעוו ַא טימ ןדנוברַאפ טשינ ,קיגנעהּפָאמוא ןעוועג זיא "סערּפסקע רעזנוא;
 יז .עגַאל רערעדנוזַאב ַא ןיא גנוטייצ יד טלעטשעגקעװַא טָאה סָאד .ײטרַאּפ זיא סע
 וװ ,תולווע עכעלטפַאשלעזעג טקעדעגפיוא טָאה ןוא טעװענַאשעג טשינ םענייק טָאה

 עשידיי ענעגָאלשרעד יד זַא ,ןענָאטַאב סָאד ףרַאד ןעמ ןוא .טקרעמַאב טָאה יז רָאנ

 ,קלָאפ ןשיליױוּפ ןופ םזיטימעסיטנַא םעד ןופ זיולב טינ ןטילעג טָאה ןליוּפ ןיא עסַאמ

 ,סעקמַאילק עשלהק ןוא רעוט-ללכ ענעפורַאב טשינ ענעגייא ןופ ךיוא טפָא ץנַאג רָאנ

 סָאװ ןסַאמ יד ןופ ןסערעטניא יד טַאהעג ןעניז ןיא קידנעטש טשינ ןבָאה עכלעוו

 .ןטערטרַאפ וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז ןבָאה ייז

 "רעד טייז רעטשרע רעד ףיוא זיא גנוטייצ רעד ןופ רעמונ ןטשרע םעד ןיא ןיוש
 סָאד "!ןגיוא יד ןיא דמַאז ןייק טשינ רימ טיש,, :ןעמָאנ ןרעטנוא רוטַאקירַאק ַא ןעניש
 טשינ ךיז טביילק סָאװ ,"םלוג-םלוע, רעד ,דיי רעמערָא רעטושּפ רעד ױזַא טהנעט
 טרַאנ סע רעוו ןוא רעטערטרַאפ עקיטכיר ענייז ןענייז סע רעוו ,רעדנַאנופ טוג ױזַא

 ,ןגָאװצ עשלַאפ טימ םיא

 ,עסַאמ רעשידיי רעיורג רעד טָא ןופ גנילביל רעד ןרָאװעג ךיג זיא גנוטייצ יד
 ,רעמערק םעניילק ןוא קינשַאּפערָאה םעד ןופ ,הכאלמ-לעב ןוא רעטעברא םעד ןופ

 ןיא ענעריולרַאפ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,הלגע-לעב ןוא רערָאפ-דירַאי םעד ןופ
 ,טיורב לקיטש ןכעלגעט ןרַאפ ףמַאק ןרעטיב םעד

 "יורג יד ןופ גנוטייצ ַא ןעוועג ייר רעטשרע רעד ןיא זיא ?סערּפסקע רעזנוא ,
 ןענייז סָאװ ,ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא .שזדָאל ןוא עשרַאװ -- טעטש עשיליוּפ עס
 ןיק ןבָאה ,ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ףיולרַאפ ןיא עשרַאו רעבלעז רעד ןיא ןענישרעד

 ערעייז רַאפ ןסַאמ עסיורג ןיא ןדיי רעװעשרַאװ יד ןעניוועג טנעקעג טשינ לָאמ
 ,עשרַאװ ןיא טבעלעג ןבָאה ןדיי טנזיוט קיצפופ ןוא טרעדנוה יירד םורַא .רענעייל
 ןעגנולדנַאהּפָא ערעווש ןוא קיטסירמאמ טימ לופ ןעוועג זיא עסערּפ עשידיי יד רעבָא
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 ןייק ןעיצ טנעקעג טשינ טָאה סָאד ,ןטיירטש ןוא ןעמעלבָארּפ עשיטערָאעט ןגעוו

 ,רעזעל ןסַאמ עסיורג

 םעד רעביא רעיילש םעד ןביוהעגפיוא ,ןגָאז ןעמ ןעק ,טָאה ?סערּפסקע רעזנוא;
 ןופ טדיישעגרעטנוא ןצנַאג ןיא ךיז טָאה סָאװ ,טעטש עסיורג יד ןיא ןבעל ןשידיי
 עפיט יד ןזיוועג טָאה רע .ךעלטעטש עשיטייצרַאפ עמורפ יד ןיא ןבעל ןקילָאמַא םעד

 ,דיסח רעד ,עטַאט רעד וו ,בוטש רעשידיי רעד ןיא רָאפ ןעמוק סָאװ ,ןעגנורעדנע
 רָאג ףיוא קעװַא ןעייג עכלעוו ,רעדניק יד ףיוא סולפנייא ןייז רעמ ץלַא טרילרַאפ
 רעקיליב טַאלג וצ רעוו ןוא ,םזינומָאק רעדָא םזילאיצָאס םוצ רעוו :ןגעוו ערעדנַא

 -לעפַאב רעשיליוּפ רעקימורַא רעד טימ גנושימסיוא רעכעלכַארּפש וצ ,עיצַאלימיסַא

 "עג טנכײצַאב שינַאריא ןזיא סָאד יװ ,עיצַאלימיסַא-"קירדנעמש,, וצ רעדָא ,גנורעק
 -ַאמ ערעווש יד ױזַא יװ ןזיוועג טָאה גנוטייצ יד .קלָאפ ןופ ליומ םעד ךרוד ןרָאװ
 יז טימ סָאװ ,ןטפַאשנגייא עשילַארָאמ עקרַאטש יד ןופ לת ַא טכַאמ טיונ עלעירעט

 -עג, :סעירעס יד .טנכייצעגסיוא קידנעטש ךיז ןליוּפ ןיא החּפשמ עשידיי יד טָאה

 -ייצ יד סָאװ ,"בוטש-ןיד-תיב רעװעשרַאװ,, ןופ ןוא "םוהת רעװעשרַאװ ןופ ןטכיש
 -וצ עקידלַאװג ַא טַאהעג ןבָאה ,ןרָאי עגנַאל ןופ ףיולרַאפ ןיא טקורדעג טָאה גנוט

 ןיא קילבנײרַא םעיינ ַא רָאג ןבעגעג לָאמ ןטשרע םוצ ןבָאה ייז לייוו ,טפַארק-סגנויצ
 םעד ןופ .ןבעל ןשידיי ןכעלרעניא םעד ןיא ןָא ןעייג סָאװ ,ןעגנורעדנע עפיט יד
 עטלַא ןייא ךיז ןכערב סע ױזַא יו ,ןעז טנעקעג ןעמ טָאה לאירעטַאמ ןטכעלטנפערַאּפ

 "נוא , ןוא ,םישעמ ענייש ןייק טשינ רָאג ןעײגַאב ןדיי "ענייש,, ױזַא יו ,סעיצידַארט
 -לוש יד ףיוא רעגניפ יד טימ ןעלטייטוצנָא טומ םעד טַאהעג טָאה "סערּפסקע רעז

 .יעקיד

 א 8 א

 -לָאפ יד טעברַאעגטימ "סערּפסקע רעזנוא,, ןיא ןבָאה ןרָאי יד ןופ ףיולרַאפ ןיא

 ר"ד ,ןייב לבייל ,ןייטשנרָאב בקעי ?טסילַאנרושז ,סרעלייצרעד ,סרעטכיד עקידנג
 ,רעגניז םירפא ,גרובליז השמ ,ןײטשכָאה ןָאעל ,סרוקיירד ןָאעל ,ןַאמסקילג םהרבא
 ןרהא ,רעסקאלפ םחנמ ,םיובלע השמ ,ןַאמלעדונ השמ ,ןַאמרעל .א ,רעגניז דרַאנרעב

 .י רעב ,ץעלק .,ש ,אוואק .ל .ש ,ןאהאק רַאזַאל ,ןאהאק לארשי ,ןילטייצ ןנחלא ,ןילטייצ
 .רעדעפזייר בקעי ,ןעזָאר

 1957 ,קרָאי ןינ ,"רבע ןטנעָאנ ןופ; ךובלמַאז ןופ טנעמגַארפ
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 5 ,7 יט 7 בספ , בס ,7 בר ,* לי טי טי א ר ר יי א

 רעקנילפ דוד

 : 5 7 בי טאפ 7 בספ ,,7 8 7 טפ 7 בפ = בפ 7 בפ = בי ,* טפ 7 בפ 7 רב =" 3

 שטיוועיילָאקינ יילָאקינ שוריג

 עי 2

 ,1914 ןיא רָאי סָא

 ןוא ליופ טעּפַאק ,עשרַאװ ןופ ןסַאג יד רעביא ןגער רעד טעּפַאק ןָא טכַאניב ןופ
 סע ,ןענָאקלַאב יד ןופ ןוא ,רעכעד יד ןופ ןוא ,למיה ןופ רעהפיוא ןָא ,ענדילז

 טלעוו רעד ףיוא קיטיירפ זיא סע זַא ,ןגער רעד ,ןסעגרַאפ טלָאװ רע יו ,סיוא טעז

 סעלַאה ןוא ןרַאזַאב יד ןיא ןייג סעטסָאבעלאב יד ןוומ טייצ-המחלמ ןיא ךיוא זַא ןוא

 ,תבש םעד ןטיירגוצ ןוא

 יד וצ ,סַאג רעד וצ ּפָארַא ןקוק ןוא רעטצנעפ יד ייב סעטסָאבעלַאב יד ןעייטש

 ןקוק ןוא ,עטָאלב עקיּפעלק עסַאנ ַא יװ ,סיוא רעכיג ןעעז סָאװ ,ךעלעזדניא רעסַאוװ

 ןוא ,רעכעד-ץיּפש יד ןופ רעיורג ןָאטָאנַאמ ַא ּפָארַא טקוק סָאװ ,למיה םוצ ףױרַא

 ;ךיז ייב ןטכַארט

 ..תבש ברע ַאזַא ,ןייז סע לָאז טדערעגסיוא טשינ --

 -ןגער יד ףיוא ןקוק ,ןעמָארק יד ןופ ןריט יד ייב ןעייטש רענעמ ערעייז ןוא

 ןעלמרומ ןוא סעשזולֲאק רעסַאװ יד ןיא ךעלדיירד עכלעזַא ןכַאמ סָאװ ,סנּפָארט

 :ךיז וצ

 ..ןזָאלצסױרַא טנוה א חריבע ןַא זיא'ס זַא ,ןפיוק טנייה ןעּמוק טעװ רשוו --

 דרעפ ןייא ןיא לרופ שירעיוּפ ַא .סָאג רעד ףיוא לרופ ַא ךיז טזיײװַאב לָאמַאטימ

 ,ּפָאק םענעזָאלעגּפָארַא ןַא טימ סָאג רעד רעביא ךיז טּפעלש לדרעפ סָאד .טנַאּפשעג

 -גָאט ערערעמ ןופ רעטעברַאטימ ,טסילַאנרושז וא טסינַאמָאר -- רעקנילפ דוד

 ,1900 רָאי ןיא רעג ןיא ןרָאועג ןריױבעג זיא -- שיערבעה ןוא שידיי ןיא ןעגנוטייצ

 ןיא ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי יד זיב -- עשרַאװ ןיא טניױװועג ןָא ןרָאי עגנוי יד ןופ

 בורל ןענייז ןענַאמָאר ענייז .ביבא לת ןיא טניוװ .1941 רָאי םעד טניז לארשי ץרא

 רעשידיי רעוועעשרַאו רעטכע רעד ןפ ןָאפ ןפױא טפַאשקלָאפ עשידיי רעועשרַאוו

 ףױא זױה ַא ;םערוטש ןיא ןטייצ עיינ :עקידנעב-רעמ יד ןענָאמרעד וצ .טפַאשדנַאל

 ןופ ןנוקמ ןסױרג םעד ןופ המדקה עקיצרַאה ַא טָאה ןַאמָאר רעקיזָאד רעד .וָאבײשזג

 -ָאקינ ײלָאקינ טשריפסיורג שוריג רעד .שטיוָאלַאגעס .ז -- טיקשידיי רעועשרַאוו

 עלופיוו יד ןופ רענייא ןעוועג זיא .המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ןיא שטישעייל

 םעד ןיא -- טרעוװו רע .עשרַאוװ ןיא ןזיי יד ןופ עטכישעג רעד ןיא רענייטש-ןליימ

 .טרעדלישעג שיטנעטיוא -- ןעגנערב רימ סָאװ ,לטיּפַאק
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 טצירּפשעצ ןוא רעסַאװ סעשזולַאק יד ןיא טירט ענייז דרעפ סָאד טלעטש רעווש
 | ,רַאוטָארט ןטייז עדייב רעביא יז

 יב רענעמ ערעייז ןוא תוריד ערעייז ןופ רעטצנעפ יד ייב סעטסָאבעלַאב יד

 ,קיטיירפ ןקידנגער םעד ןיא ןָאט וצ סָאװ טשינ ןבָאה ןעמָארק ערעייז ןופ ןריט יד
 טימ ןיוש ,סיוא טעז ,סיפ יד טּפעלש סָאװ ,עּפַאקש רעשירעיוּפ רעד ףיוא ייז ןקוק

 סעּפע .דרעפ םעד ךָאנ ךיז טעדיוה סָאװ לרופ םעד ףיוא ןוא תוחוכ עטצעל יד
 טשינ .רעסַאװ סעשזולַאק יד ןטימ ןיא לרופ עשירעיוּפ סָאד סיוא סע טעז ענדָאמ

 ּפָארַא לרופ םעד ןופ ןקוק סע טשינ ןוא ,לּפָאטרַאק טימ קעז ףיורעד טעז ןעמ
 סָאװ ,ךעלשיוק ענעיורטש לרופ םעד ףיוא טעז ןעמ טשינ ןוא ;ךעלּפעק עשירעניה
 טניילעגנָא זיא רָאג טײקשיטַאבעלַאב טימ .רעייא ןוא רעטוּפ טימ טליפעגנָא ןענייז

 ענרעּפוק ןוא פעט טימ ,סענערעּפ ןוא סנשיק ןגער ןופ עטקייוועצ טימ ,לרופ סָאד
 עשרעדניק ךעלכיש טימ ,ןעיוופ ןוא רענעמ ןופ םידגב ענעפרָאװעגנָא טימ ,ןענַאפ
 ןוא סטכער ףיוא ךיז טעדיוה סָאװ ,לרופ עשירעיוּפ עלָאמש סָאד ןפרָאװעגנָא זיא

 ןופ ךעלסיפ יד ּפָארַא ךָאנ ןעגנעה לרופ םעד ןופ ןוא;סַאג רעד רעביא סקניל ףיוא
 וצ ןדנובעגוצ קירטש טימ ,סיוא טעז ,ןענייז סָאװ ,ךעלקנעב-ןכיק עסייוו ןוא ןלוטש
 ,לרופ םעד ןופ ןטייז עטלקַאשעצ יד

 ןביוא .לרופ עשירעוּפ סָאד לופ זיא טײקשיטַאבעלַאב טימ זיולב טשינ רעבָא

 סעּפע ךיז ןעלקַאש ,סענערעּפ ןוא סנשיק עטקייועצ יד ףיוא ,ץיּפש עמַאס ןפיוא
 רעמינּפ יד .רעכיט עלעקנוט ןיא עטלקיוועגנייא ,ןטלַאטשעג עשילרעטסיוא עכלעזַא
 ךיז טנפע טָא רָאנ ,רעכיט יד טימ טקעדרַאפ ןענייז ןטלַאטשעג יד ןופ ּפעק יד ןוא

 -צולּפ טקוק דרָאב עיורג עגנַאל ַא ןוא ךוט לקנוט ןייא ןופ רעלָאמש ַא ,טלַאּפש ַא
 ,..סיורַא גניל

 רעטצנעפ יד ייב ןעייטש סָאװ ,רעבייוו יד סױרַא ןצכערק ---...רימ זיא ייוו ---
 ..!סָאג ַאזַא ןיא --- ןדיי --- ןעגנוניווו עמירַאװ ערעייז ןופ

 ןגייב ,רעבלעוועג ערעייז ןופ ןריט יד רעטניה ןעייטש סָאװ ,רעמערק יד ןוא
 ;קערש רעטעיַאטרַאפ טימ ךיז וצ ןעלמרומ ןוא ןביוש יד וצ רעמינּפ ערעייז וצ

 ...ןדיי ,ךיז טכַאד --- ?ָאד זיא סָאװ ---

 -גייא יד וצ טנַאה ןיא שטייב רעד טימ סיוא ךיז טיירד ןַאמרופ רעשירעיוּפ רעד

 ןיהוו טסוװעג טשינ רעמ טלָאװ סע יװ ,ןייטש טביילב לרופ סָאד .רעכיט עטליהעג

 ,ןייג וצ רעטייוו

 ןעעז ייז .ליוו רעיוּפ רעד סָאװ ,ןרעהרעד טשינ ןענעק ןעמָארק יד ןיא ןדיי יד
 ןריולרַאפ ןוא ןפלָאהַאבמוא ױזַא סעּפע ךיז ןעלקָאשעצ רעכיט יד יװ ,רָאנ

 ףיוא סױרַא טייג ןוא ָאטלַאּפ ןייז ןופ רענלָאק םעד ףיוא טלעטש רעמערק ןייא
 ,סַאג רעד

 רעסַאװ סעשזולַאק יד ןיא קיטכיזרָאפ ךיז רע טקור -- ןָאט קוק ַא ףרַאד ןעמ---
 ,לרופ םעד וצ וצ

 -- ןַאמרופ ןשירעופ םעד וצ רעמערק רעד טפור --- ,ושזַאדָאּפסָאג ,יעה---
 ?זיא סָאװ

 טביררט ןעמ -- תקקיטליגכילג רעױּפ רעד טרעפטנע -- טשינ טסייוו ---
 יי! ךעלעדיי
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 וצ ףױרַא ןקוק וצ ארומ טָאה רע .טמוטשרַאפ ןייטש טביילב רעמערק רעד
 יד ףיוא ןטלַאטשעג ךיז עקידנעלקָאש יד ןעז וצ ארומ טָאה רע .רעכיט עצרַאוװש יד

 ;טגערפ ןוא רעױּפ םעד ףיוא ןגיוא עטלמוטעצ טימ טקוק רע ,סנשיק עטקייוועצ
 ,.?טביירט ןעמ ,טסייה סָאװ ---

 -טנע -- ..!וקדישז ,ןביירט ךיוא ךיד טעוװ 'מ ,ןיוש --- ןוא טביירט ןעמ --
 םענייא זיב עלַא -- טייקרעכיז רעכעלדנעטשרַאפטסבלעז ַאזַא טימ רעיוּפ רעד טרעפ

 | ..ןביירט ךייא ןעמ טעוו

 .רענעריולרַאפ ַא ןייטש טביילב רעמערק רעד

 עצרַאװש יד וצ ןקוקוצפיורַא ארומ ץלַא ךָאנ רע טָאה -- לןעמ טוט סָאװ --

 ,רעכיט

 ןוא ,רעמערק ,םינכש ענייז וצ סנכייצ טיג ןוא טנעה עדייב רע טמענעצ דלַאב

 :טיירש

 יירעהַא רָאנ ץטמוק ,ןדיי ,ןדיי --

 טנפעעצ ךוט ץרַאװש ןייא .לרופ עשיריוּפ סָאד םורַא ןעלגניר ןדיי לפייה ַא

 -עצ-טיירב ַא ןופ ןעמונעגמורַא ,טכיזעג ךיילב ַא רעפַא ןופרעד טקוק סע ןוא ךיז

 ,דרָאב רעיורג רענעסקַאוװ

 .רעמערק יד ןגערפ --- ?ןענַאװ ןופ ---

 סטָאג ,טשינ טגערפ -- דיי רעד טצכערק --- עקרָאװ ןופ ,ןדיי ,עקרָאװ ןופ ---

 ןסָאגעגסיױא זדנוא ףיוא ךיז טָאה ןרָאצ

 ,טסווועג טשינ ייז ןבָאה ןָאט וצ סָאװ רָאנ ,טגערפעג טשינ רעמ ןבָאה ןדיי יד

 טקוקעג ןבָאה ייז ןוא ּפעק ערעייז ףיוא ןָאטעג ּפָארַא זָאל ַא ךיז טָאה ןגער סָאג ַא

 | .עטָאלב רעד ןיא טעשטּפָאטעג ןוא ןרעדנַא ןפיוא רענייא

 ןענייז טניוװםערוטש ַא יװ .רעבייוו ערעייז ןפיולוצנָא ןעמוקעג ןענייז דלַאב

 :לרופ םעד וצ סַאג רעד ףיוא ןעגנוניווו עמערַאװ ערעייז ןופ ןלַאפעגסױרַא ייז

 רענעמ יד ףיוא ןגירשעצ ךיז ייז ןבָאה --- ..!סמלוג יװ ץטע טייטש סָאװ ---

 .ןקוק ןוא ןעייטש ייז ןוא ןליקוצ ,הלילח ,ךיז ןלעװ רעדניק יד ---

 "יטש ערעייז ןענייז ךיילג רָאנ ,רעבייוו יד ,טדערעג ייז ןבָאה גנערטש ןוא זייב

 ןיא עטליהעגנייא יד וצ ןדער ןעמונעג ןבָאה ייז ןעוו ,טרַאצ ךעלרעטומ ןרָאװעג ןעמ

 ;ןטלַאטשעג רעכיט ערעווש יד

 "רעד בוטש ןיא ךיז טעװ ץטע ,ארומ ןייק טשינ טָאה ,ץטמוק ,ןדיי ,ץטמוק --

 .ןעמערַאװ

 דרָאב רעיורג רעד טימ דיי רערעטלע רעד ּפָארַא לרופ ןופ זיא רעטשרע רעד

 :קידנצכערק ,טדערעג טָאה רע ןוא

 "רַאפ טשינ ןעמ טרעװ ןדיי ןשיװצ ,טגָאזעג ריד בָאה'כ ,םוק ,לחר ,םוק ---

 ,..ןלַאפ

 ןופ ּפָארַא ןרַאש ןעמונעג רעווש ךיז טָאה לטייש דנָאלב סיורג ַא ןיא ענעדיי ַא

 .סענערעּפ גרעב יד

 יז ףייה רעװעשרַאװ יד ןופ רעבייוו יד ןבָאה -- ,ישעמומ ,טמוק ,טמוק ---

 ..טמוק ,ארומ ןייק טשינ טָאה -- ןטלַאהעגרעטנוא

 יורפ עגנוי ַא טָאה לרופ ןפיוא ןוא ךוט ריא ןיא טעילוטעג ךיז טָאה ענעדיי יד
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 יו ױזַא ךיז ןבָאה סָאװ ו ,רעדניק עניילק יירד טימ ןבעג הצע ןַא טנעקעג טשינ ךיז

 .עלײשטַאפ ריא וצ טּפעלקעגוצ
 יד ןבָאה -- !רעדניק יד ּפָארַא טמענ ןוא רופ רעד ףיוא ףױרַא טכירק --

 ,ךָאד טעז ץטע -- רענעמ יד וצ ןלעפַאב עגנערטש ןוא עצרוק ןבעגעג רעבייוו

 ,ךיז טוט סָאװ

 זיא ענעדיי יד ןוא לרופ םעד ףיוא ןכירק טקישעגמוא ןעמונעג ןבָאה רענעמ יד

 ;גָאלק ריא טימ סױרַא טשרע

 ,םימותי עקידעבעל ...ןָאטניהַא ייז טימ ךיז ךיא לעוװ ווו ,עניימ ךעלהפוע יירד--

 "עג זיא ךדעבענ רעטכָאט ןיימ ןוא המחלמ רעד ןיא קעוַא זיא עטַאט רעד ...ךעבענ

 | .רעדניק יד טימ ןבילב
 שרעייז ןיא ןטלַאהעג ןיוש ןבָאה ייז רעבָא ,טעּפילכעגטימ ןבָאה רעבייוו יד

 ןוא ,דרָאב רעיורג רעד טימ דיי םעד ךיז טימ ןעמונעגטימ ןוא רעדניק יד סמערָא

 :רעטכָאט עגנוי ריא ןוא לטייש ןטימ ענעדיי יד

 ...ייט ןכַאמ טעוו'מ ,בוטש ןיא ףױרַא רָאנ ץטמוק --

 ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה יז ,ןייטש ןבילבעג ענעדיי יד רעבָא זיא געוו ןטימ ןיא

 רעבייוו יד .ןגער ןרעטנוא ןוא לרופ ןפיוא ןבילבעג זיא סָאװ ,טײקשיטַאבעלַאב רעד

 ;טקױרַאב יז ןבָאה

 :רענעמ יד וצ ןגירשעג ןבָאה ייז ןוא -- ןלעפ טשינרָאג ךייא טעוװ סע --

 ..םינכש יד ןשיװצ טלעטשעצ ןוא רעיוט ןיא ןירַא טמענ ןכַאז יד ---

 -ייו ערעייז ןופ ןלעפַאב יד טריפעגסיוא ןרעג ןליבסנַאמ יד ןבָאה לָאמ סָאד

 ןבָאה ןיילַא ייז ,ןלעפַאב ןבעג ייז לָאז סָאװ ,ןצימע ןבָאה וצ טפרַאדַאב ןבָאה ייז .רעב

 .רעדניק יו ןריולרַאפ ןוא טלמוטעצ טליפעג ךיז

 ךעלקנעב ענעכָארבעצ יד ןוא ,סענערעּפ יד ןוא סנשיק יד טּפעלשעג ןבָאה ייז

 טלעטשעגרעדנַאנופ ןוא ,ןיירַא רעיוט ןיא ּפעט יד ןוא ,ןענַאפ יד ןוא ,ןשיט יד ןוא

 עג ייז ןבָאה רעבייו יד יוװ ,ױזַא טײקשיטַאבעלַאב לסיב סָאד םינכש יד ןשיוצ

 ,ןסייה

 טשיוועג ךיז ןוא ,טעברַא ַאזַא וצ טניוװעשג קידנעייז טשינ ,טציוושעג ןבָאה ייז

 .סנּפָארט-ןגער יד טימ ןעמַאזוצ סייווש םעד סנרעטש יד ןופ

 רַאפ לרעױוּפ םעד טלָאצַאב ןוא טעברַא רעד ךָאנ רעווש טמעטָאעגּפָא ןבָאה ייז

 .ןעמָארק ערעייז וצ ףןייגקירוצ ןיוש ןגעמ ייז זַא ,טניימעג ןוא לרופ םעד

 -עג ייז טָאה טניוו רעד ןוא רעמינּפ יד ןיא טעּפאילכעג זייב ייז טָאה ןגער רעד

 ,ןטיילק ערעייז וצ קירוצ ןבירט

 -נַאג ַא .ךעלרופ עשירעיוּפ ערעדנַא ןזיװַאב ןיוש ךיז ןבָאה סַאג רעד ףיוא רָאנ

 -עגסיוא דרע רעד רעטנוא ןופ יװ ,לָאמַא טימ ןענייז ךעלרופ עגנערש עגנַאל עצ

 ךעלרופ לָאצ יד זיא טונימ רעדעי טימ ,סַאג רעד ןטימ ןיא ןייטש קידנביילב ,ןסקַאװ

 לופ ןעוועג ייז ןענייז עלַא .םינּפ ןייא טַאהעג ייז ןבָאה עלַא ןוא .ןרָאװעג "ױעסערג

 ,סנשיק סנגער ןופ עטקייועצ ןוא ,ןעלסיש ןוא ,ּפעט טימ ,טײקשיטַאבעלַאב טימ

 ,רעכיט ןיא עטליהעגנייא ןטלַאטשעג טלקָאשעג ךיז ןבָאה סע עכלעוו ףיוא

 ,עשנעג ןוא סעקװעלַאנ יד .טריסַאּפ סָאד טָאה סַאג ןייא ףיוא זיולב טשינ ןוא
 -טימ ןענייז ןסַאג עשידיי ערעדנַא עלַא ןוא ווָאבישזג רעד ,עדרַאװט ןוא עקישזד
 ַא ןופ ,טנשיק עטקייוװעצ םי ַא ,ךעלרופ עשירעױּפ ןופ ןרָאװעג טציילפרַאפ לָאמַא
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 -ירּפ יד וליפא .ןטלַאטשעג ךיז עקידנעלקָאש ,עטליהעגנייא רעכיט ערעווש ןיא םי

 ןעמעננײרַא רעמייב-עּפיל עטלַא עריא ןשיוצ טזומעג טָאה סָאג-עקסוועלורק עשיצ
 .ךעלרופ עשירעיוּפ יד

 :הרושב עבלעז יד טגנערבעג טָאה לרופ סעדעי ןוא
 ..טביירט ןעמ ,ןדיי טביירט ןעמ ---

 ?ןענַאװ ןוֿפ ---
 ...ןישולַאק ןופ ---

 :טלייצרעד ןבָאה ערעדנא ןוא

 ...עצירג ןופ ---
 ךַארּפשסױא רעשיװטיל-בלַאה ַא טימ ןבָאה ךעלרופ ענעמוקעגנָא שירפ ןוא

 ;טגָאזעג
 ײעקנעלָארטסָא ןופ ---

 :טצכערקעגסױרַא ןבָאה רעמינּפ ענעקַארשרעד ןוא
 ...רעג ןופ ---
 :טעּפילכעגסיױא ןבָאה ןעמיטש עשירעבייוו ןוא

 ..ָאנשטעסַאיּפ ןופ ---

 :טלקָאשעצ קידלבא ךיז ןבָאה י'זרעב עיורג ןוא

 ..ןילָאװרַאג ---
 ..טדערעגסױרַא םיוק טָאה לוק שינסחי קידרעטיצ ַא ןוא

 ...קצָאק ןופ ---

 רעד ןטימ ןיא .עטכישעג עצרוק עבלעז יד ןלייצרעד וצ טַאהעג ןבָאה עלַא ןוא

 :טגָאזעגנָא םיא ןוא ןעמונעגסורַא טעב ןופ בר םעד ןעמ טָאה טכַאנ
 טשינ טָאטש ןיא דיי ןייא ןייק לָאז העש קיצנַאװצ ןוא ריפ ןופ ףיולרַאפ ןיא ---

 טלעג טימ םיצירּפ יד וצ ןפָאלעג זיא ןעמ .טביילגעג טשינ טָאה ןעמ רָאנ .ןביילב

 םיליהת ןוא טנייוועג טָאה ןעמ ,סיפ יד וצ ןלַאפעג ייז זיא ןעמ ,תונתמ טימ ןוא
 ,טגָאזעג

 סע זַא ,טגָאזעג ןוא תונתמ יד ןוא טלעג סָאד ןעמונעגוצ ןבָאה תוררש יד ןוא

 :טרעפטנעעג ןבָאה ייז ןוא ,ןײרַא די ןיא ןבעגעג רעדיוו יז ןעמ טָאה .קינייװ זיא
 .יןווורּפ טעוו'מ ---

 -מוא ןרַאפ העש ַא טשרע ןוא ,טגָאועג םיליהת רעטייוו ןוא טפָאהעג ןעמ טָאה

 :טגָאזעג םיא וצ ןוא בר ןכָאנ טקישעג רעדיוו ןעמ טָאה קילג

 ,טָאטש רעד ןופ סױרַא ,סעקדישז ,ןבילבעג ךייא זיא טייצ העש ןייא רָאנ --
 .יטקנעדעג ,העש ַא יו רעמ טשינ

 טָאה ןעמ .םיעגושמ יד יוװ ןפָאלעג ןענייז ןשטנעמ .הלהב עסיורג יד ןרָאװעג זיא
 ןפָאלעג ןוא טנַאה רעד רעטנוא ןעמוקעג זיא סע סָאװ טּפַאכעג

 -לַאטשעג רעכיט ןיא עטליהעגנייא יד .ןעוועג טשינ זיא ןגערפוצסיוא טייצ ןייק
 ,טייקדימ ןופ טּפעלקעג ךיז ןבָאה ןגיוא ערעייז ןוא טלעק רַאפ טרעטיצעג ןבָאה ןעט

 ,עגנני ןוא עטלַא ,ןדיי סױרַא ןעמָארק עלַא ןופ ןוא ירעזייה עלַא ןופ ףענייז
 רעמינּפ עטריזַאר-טַאלג טימ ןדיי ןוא ,דרעב ןוא תואיּפ טימ ןדיי ,עכייר ןוא עמירָא
 .טעב סָאד ןוא ןעלסיש ןוא רעלעט יד טּפעלשעג ייז ןבָאה עלַא ןוא ,ןעלטיה ןָא ןוא
 | .ענעבירטעגסױרַא יד ןופ טנַאװעג
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 ענעמוקעגנָא יד טימ רעבייוו יד טערָאּפעג ןיוש ךיז ןבָאה ןרעיוט יד ןיא ןוא
 .רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז טימ ןדיי

 "ירק ערעוװש ןכָארבעגסױא רעבייוו עטערָאּפרַאפ יד ןשיוצ ןענייז לָאמלייט
 .ןעיירעג

 טלָאװעג ,ריבג השעמ ,ןבָאה קָאטש ןטייווצ ןוא ןטשרע ןופ ןעמַאדַאמ עכייר יד
 ןדיי ענעבירטעגסױרַא יד ךיז וצ ןעמענ

 ןגירשעצ רעביטש:-םעדיוב ןוא :רעלעק עמירָא יד ןופ רעבייוו יד ךיז ןבָאה
 טשינ ייז ןענעק ןַאמירָא ןַא הווצמ ַא וליפא ,םיריבג יד ,ןָא רָאנ ייז טקוק ---

 .ןעניגרַאפ
 ;ןייטשרַאפ וצ ןבעג טוװרּפעג לדייא ןעמַאדַאמ עכייר יד ןבָאה ---

 ...תונמחר ַא ךָאד זיא'ס ...רעמעװקַאב ןייז ןשטנעמ יד ךָאד טעװ זדנוא ייב ---
 ןגירשעצ רעכעה ךָאנ ךיז ןבָאה רעבייוו עמירָא יד רָאנ

 סע ,השקשינ ,סעלַאס ערעייא ןיא יו רעסעב ןליפ זדנוא ייב ךיז ןלעוו ייז --
 ...ןלעפ טשינרָאג זדנוא ייב ייז טעוו

 ןעמוקעגנָא ןענייז ךעלרופ עשירפ .ןעיירעגירק יד טרעיודעג ןבָאה גנַאל טשינ
 ןענייז ,םיריבג יד ןופ סעלַאס עטצוּפעגסיױא יד יװ טקנוּפ ,רעביטש-רעלעק יד ןוא

 ןסע ןטימ ןיא ןפָאלשעגנייא ןענייז סָאװ ,רעדניק ,סענעדיי ,ןדיי טימ לופ ןרָאװעג
 ;ךיז וצ טלמרומעג ןבָאה סָאװ ,םינקז טימ ןוא

 ןיא תובא רבק וצ ןעמוקעג טשינ סנטיײצַאב רימ ןענייז סָאװרַאפ ,ייוו ,ייוו ז--
 ,םייה רענעגייא רעד

 קיטכיל ןוא לעה ןבָאה ווָאבישזג ןוא סעקװעלַאנ ףיוא רעביטש עשידיי יד ןיא
 -שיט עסייוו-קידנקנַאלב טימ טקעדַאב ןעוועג ןענייז ןשיט יד ,ןּפמָאל עלַא טנערבעג

 -בייל ןוא סערבַאילעדנַאק ענרעבליז יד ןיא טנערבעג ןבָאה טכיל עסיורג .רעכעט
 יד ןוא שיפ יד זַא ,טימעג תבש ןדעי יו רעמ ךיז ןבָאה סעטסָאבעלַאב יד .רעט
 עכעלקילגמוא ערעייז ןקעמש ןוא טמעטאב ןייז ןלָאז סעמיצ סָאד .ןוא ךיוי עקידתבש

 ,םיחרוא

 טימעג ךיז טָאה ןעמ .טדערעג ,םיחרוא יד וצ ,ייז וצ ןעמ טָאה דייר עטוג ןוא
 ,קילגמוא ןוא רעצ רעייז ןיא ןסעגרַאפ ןכַאמ וצ ןוא ןטסיירט וצ יז

 ענייז וצ סָאבעלַאב רעד טגָאזעג ןכַאמ שודיק ןכָאנ טָאה -- ,ןעעז טעוװ ריא ---
 לעװ ךיא .ןענעדרָאנײא לענש ךיז ריא טעוװ ףליה סנטשרעביוא ןטימ --- םיחרוא

 -רַאפ טשינ רָאנ ,ןדיי ,טגרָאזעג טשינ רָאנ ...רחסמ ןיימ ייב ןפלעהוצ ןענעק ךיוא

 ,..שזַארוק ןריל
 ןוא סענעדיי יד דיר עטוג טימ ןעמונעגנייא ןבָאה סעטסָאבעלַאב יד ןוא

 :טגָאזעג
 -עוקַאב ליפ ,עשרַאװ ןיא ,ָאד ןבָאה טעװ ריא ...ןטוג םוצ רָאג סע זיא רשפא ---

 טעװ ריא .סטוג סָאדלַא ןופ ןפיוק וצ סעלַאה יד ןיא טגירק ןעמ ןוא תוריד ערעמ

 | | + . + ןעז
 "ייז ךעלדיימ עגנוי יד טגנערבעג ןבָאה רעטכעט עטעדליבעג ןוא ענייש יד ןוא

 :רעיוא ןיא טמיורעגנייא ייז ןוא רעדיילק עטסנעש ערע
 -נעשזַאל יד ןיא ןייג ךייא טימ ןץ'רימ ןוא ,רעטַאעט ןסיורג ןיא ןריפ ךייא ן'רימ --

 ,לטעטש םעניילק ןיא ןרָאפקירוצ ןלעװ טשינ רעטעּפש ןיילַא טעוו ריא ,סעק
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 רעקירעיורט ץלַא ,טדערעג םיחרוא יד וצ טָאה ןעמ דייר עטוג רעמ סָאװ רָאנ
 ןיא ןקעטש ןבילבעג הלח עקידתבש עכייוו יד זיא רענעמ יד .ןרָאװעג ייז ןענייז

 ןטלַאהנייא טנעקעג םיוק-םיוק ןבָאה ייז זַא ,רעווש ױזַא סעּפע טקיטשעג ןוא זדלַאה
 רעמ ךָאנ ךיז ןבָאה רעבייוו יד .ןגיוא ערעייז ןיא ןפָאלעגנָא ןענייז סָאװ ,ןרערט יד
 יד ןוא .שיט ןקידתבש ןדמערפ טרָאפ רעבָא ,ןקיטכיל םייב קידנציז טעּפילכעצ

 סָאװ ,רעדיילק ענייש יד ןופ טפַאשגנע ַאזַא סעּפע טליפרעד ןבָאה ךעלדיימ עגנוי
 .ןגעלעג דמערפ ױזַא ייז ףיוא ןענייז

 ןעמ זַא טנָאמרעד ךיז טָאה ןעמ סָאװ רַאפרעד זיולב טשינ סע זיא ןעוועג ןוא

 סָאװ ,סעמיצ ןוא שיפ טסע ןעמ זַא ,שיט ןדמערפ ַא ייב טציז ןעמ זַא ,חרוא ןַא זיא
 ,טיירגעגוצ ןבָאה טנעה עדמערפ

 ,טנָאמרעד ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,רַאפרעד זיולב טשינ ךיוא סע זיא ןעוועג ןוא

 ןוא ,םָארק יד ןוא ,טײקשיטַאבעלַאב סָאד ,ןריױלרַאפ ץלַא ןעמ טָאה לָאמַאטימ זַא
 רעד ןענייז ןעמוקעג רָאנ .טעװערָאהעג ןרָאי ליפ ױזַא טָאה ןעמ סָאװ ףיוא ץלַא

 יד רַאפ ןיא דייר עטוג יד ןופ סָאװ ,רַאפרעד ךעלכעזטּפיוה ןרערט יד ןוא רעיורט
 טימ תמא ןַא ףיוא עקַאט טָאה ,ןעשעג זיא סע סָאװ סָאד זַא ןרָאװעג רָאלק ןשטנעמ
 יז זַא ,טכירעגמוא ױזַא ןעמוקעג ּפעק ערעייז ףיוא זיא קילגמוא סָאד ,טריסַאּפ יז
 יז .ןעשעג זיא סע סָאװ ,םעד ןופ טפַאשנכער ןייק ןבעגּפָא טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה
 ,ןריולרַאפ ױזַא ןוא טלמוטעצ ױזַא טליפעג ךיז ןבָאה

 זַא ,ןעמוקעגרָאפ ייז זיא סע זַא ,טעּפמיא ַאזַא טימ ןבירטעג ייז טָאה קערש יד

 עקיניזנַאװ טימ ייז ןפיול םולח ןיא זַא ,ןלַאפַאב גנילצולּפ ייז זיא םולח-רַאמשָאק ַא

 - ןייוועג סָאד ייז ןרעה םולח ןיא זַא ,םינּפ ןיא ןגער רעד ייז טסיימש םולח ןיא זַא ןגיוא
 ,רעדניק עקירעגנוה יד ןופ

 ןוא ןגיוא יד ןסיירפיוא ןלעװ ייז ןוא טָא-טָא זַא ,ןעמוקעגרָאפ ייז זיא סע ןוא

 םענעגייא םעד ייב בוטש רענעגייא רעד ןיא ןעזרעד רעדיוו ךיז ייז ןלעו טלָאמעד
 -כעלש ַא ךָאנ שינעכערּפשּפָא סָאד ןגָאז ןוא ןעמעטָאּפָא טלָאמעד ןלעוװ ייז ןוא שיט

 ,םולח ןעט

 רענעמ יד ןבָאה ,שיט ןקידתבש ,ןקיטכיל םייב דייר עטוג יד קידנרעה טשרע
 -ַאּפ ייז טימ טָאה סע סָאװ ,םעד ןופ ןובשח ַא ןבעגּפָא ןביוהעגנָא ךיז ןעיורפ יד ןוא
 -לעה עסיורג יד ףיוא ןוא ךוטשיט ןרָאלק ןסייוו םעד ףיוא קידנקוק טשרע .טריס

 סָאװרַאפ ַא ןָא ןבָאה ייז זַא ,ןעמענַאב ןבױהעגנָא ייז ןבָאה ,טכיל-תבש עקידנענערב
 עגנע עמירָא יד ןרָאװעג רעייט ױזַא ייז ןענייז לָאמַאטימ ןוא .םייה רעייז ןריױלרַאפ
 ביל ױזַא ייז ןענייז סע ןוא .ןרָאװעג ןבירטעגסױרַא ןענייז ייז עכלעוו ןופ ,ךעלביטש

 םיתבש ערעייז ייז ןבָאה ייז ייב סָאװ ,ךעלרעטכייל ענעשעמ עניילק עטלַא יד ןרָאװעג

 םעד ךָאנ טפַאשקנעב ןופ ןעגנַאגעגסיױוא ןענייז ייז ןוא .טעװַארּפעג םיבוט םימי ןוא
 סרעייז ןעוועג זיא סָאװ ,לוש רעטלַאק רעד ךָאנ ןוא ,לטעטש רעייז ןופ קרַאמ ןטלַא

 וװ לסעג םעניילק ןרעטצניפ םעד ךָאנ ןוא ,שרדמה תיב םענרעצליה םעד ךָאנ ןוא
 ןענַאטשעג זיא עקזייה רעייז

 וצ ןבעגוצקעװַא טיירג ייז ןענייז רעביטש רעװעשרַאװ עסיורג עטסנעש יד
 רעד ןיא ,טרָאד .עקזייה רעמירָא רעניילק רעייז ףיוא ןָאט קוק ןייא שטָאכ ןענעק
 זיא לסעג םעניילק םעד ףיוא ןוא ,עדייז רעד ןוא עטַאט רעד טניווװעג טָאה ,עקזייה
 ןוא ןריולרַאפ ץלַא סָאד ןיא טציא .שימייה ןוא טנעָאנ ױזַא ןעוועג ןייטש רעדעי
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 ןיא ךיז וצ ןיירַא ייז ןעמענ ,תונמחר ייז ףיוא ןבָאה ןשטנעמ עטוג ,ָאי .ןדנווושרַאפ
 ךיוא ןייז טעװ טָאטש רעסיורג רעד ןיא ןוא ,ןפלעה טָאג טעוו רשפא ןוא .בוטש
 -ַאט וצ טרָא ןטוג ןפיוא ןוא .ןייז טשינ רעמ רעבָא סע טעװ םייה עטלַא יד .הסנרּפ
 יד רָאפ ןוא ןײגסױרַא ןענַאק טשינ ןעמ טעװ עבָאב רעטלַא רעד וצ ןוא עמַאמ-עט
 ,ןדערּפָארַא ןענעק טשינ ץרַאה ןופ ךיז ןעמ טעװ םירבק עקידנגייווש ,עליטש

 טוג יו טסוװעג טשינ רעירפ ןבָאה ייז סָאװרַאפ ,טציא גנַאב ייז טוט סע ןוא

 טסַאּפרַאפ סעּפע ןבָאה ייז זַא ,ייז ךיז טכַאד סע .םייח ענעגייא ןַא ןבָאה וצ זיא סע

 טשרע ןענייז ייז ךעלקילג יװ טסווװעג טשינ ןײלַא ןבָאה יז ןוא ,ןבעל רעייז ןיא
 טשינרָאג ןבָאה ייז ,ןיינ .עקזייה רעמירַא רענעגייא רעייז ןיא ןעועג גנַאל טשינ

 וליפא ,ערעייז ךעלסעג עגנע ,עלָאמש יד ןיא ןעװעג ייז זיא סע טוג יװ טסווושג

 ןשטנעמ יד ןעוועג אנקמ ןבָאה ןוא טגָאלקַאב ךיז ןבָאה ןוא טצכערקעג ןבָאה ייז ןעוו

 ןבעל םעװקַאב ןוא טייקכייר רעייז טימ טָאטש רעסיורג רעד ןופ

 ,יז ןבָאה ייז .םייה רענעריולרַאפ רעטלַא רעייז ןגעק קידניז טציא ךיז ןליפ יז

 רעייז טימ ןוא ןצכערק רעייז טימ ןוא ןגָאלק רעייז טימ טמעשרַאפ ,ערעייז םייה יד

 םעיינ ןדעי טימ ןעיירפ ךיז ןלעװ ייז .ןָאט טשינ רעמ סָאד ייז ןלעוו טציא ,ָא .האנק

 ןלעוװ ייז ןוא ,ךעלביטש עגנע ,עמירָא ערעייז ןיא ךעלקילג ןייז ןלעװ ייז ןוא ,גָאט

 :רעטרעוו ןָא הליפת א ןרעטסילפ ןּפיל יד ןוא .ןייז אנקמ טשינ רעמ טשינ םענייק

 ןדָאנג עסיורג ענייד זדנוא טימ וט ,בקעי ןופ ןוא קחצי ןופ ,םהרבא ןופ טָאג ---

 ,םייה רעזדנוא ןיא ןייז קירוצ ױימָאל ןוא דסח ןייד זדנוא וצ זייװַאב ןוא

 זַא ,ןפלעה ייז טעװ ןעמ זַא ,ןגָאזוצ ןוא דייר-תונמחר ייז ןרעה שיט םייב רָאנ

 ןטימ טעװ הסנרּפ ךיוא ןוא הריד ענעגייא ןַא ןבָאה ייז ןלעו תבש ךָאנ םעשעצרעמ

 ,ןייז ףליה סנטשרעביוא

 עג ןריולרַאפ קיבייא ףיוא זיא ,עטלַא יד ,םייה יד זַא ,ייז ןסייוו טלָאמעד ןוא

 -תבש םייב סיוא טכערב ןּפילכ ליטש ַא ןוא ,ןגיוא יד ןיא ןעמוק ןרערט ןוא ןעגנַאג

 ,שיט ןקיטכיל ,ןקיד

 רעביא ךיז ןעקניוו סָאבעלַאב ןטימ עטסָאבעלַאב יד .שיט םייב ליטש טרעוו

 .סַאג ןיא ּפָארַא רעדיוו טפיול ןעֶמ ןוא ּפָא ליטש ןעמ טשטנעב .ןקילב-תונמחר טימ

 םינבר יד .ןרופ יד ןעמוקנָא ףיוא טשינ ןרעה טכַאנ עצנַאג ַא תּבש ךיוא םורָאװ

 -סקַאלש ןטימ ןיא סַאג רעד ףיוא ןעייטש סעטָאּפַאק ענעסַאלטַא עקיצנַאלג יד טימ
 םהרבא יבר רעקשטיטלַא רעד .ךעלרופ יד ןופ רעדניק יד ןגָארט ןפלעה ןוא ןגער

 זיא רע .ךעלרופ יד ייב טייטש דוָאב רעסייוו-יינש רעגנַאל ןייז טימ רעטומלרעּפ

 ,טשינ רע ליוו בוטש ןיא קעװַא רָאנ ,ןפלעה ןענעק וצ טלַא וצ ןיוש

 ;ןייועג ַא טימ דיי ַא וצ םיא וצ טלַאפ לָאמ סעדעי ןוא

 ללחמ ןבעל ןיימ ןיא לֵאמ עטשרע'ס -- לוק סדיי םעד ךיז טכערב -- ,יבר --

 ..תבש לוליח ,דלַאװעג ,תבש םוא ןרָאפ וצ ןעמוקעג ףעוװעג תבש

 ;ךי םעד םורַא ןעמענ טנעה עקידרעטיצ סניבר םעד ןוא

 -- דרָאב עסייוו-יינש סבר םעד ךיז טלקָאשעצ -- ןייז הכוז ךיא לָאז יאוולה --

 ..לארשי ללכ ןטימ ןעמַאזוצ ןדייל וצ

 לָאמ סָאד ןבָאה רעטכעט ןוא רעבייוו ערעייז טימ ?ןשטייד,, עכייר יד וליפא

 ,ןפלעה ןעמוקעג ןענייז ייז ןוא ןסַאג עשייוג יד ןיא קיור ןציזנייא טנעקעג טשינ



 601 | | ר עק ניל פ דוד

 -נָא .טנַאה רעד ףיוא דניק ַא טגָארט ,טַאקָאװדַא רעסיורג רעד ,רעב ףלָאדַא

 ;ןגעלרַאפ רע טלכיימש ,ןעניטשּפע לאינד קידנפערט

 ךימ טרעה לריאמ 'ר רעטעפ רעד יו ,םהרבא קירוצ ךיא סייה ןָא טנייה ןופ ---

 ,ןפור וצ ףיוא טשינ

 סַאג רעד רעביא רעווש טייג ,טליהעגנייא ענירעלעּפ רעצרַאװש ןייז ןיא ןוא

 -רַאװש עסיורג ענייז ןוא ףיוא ןרעטיצ סעסנָאװ עשיצירּפ עקיד ענייז ןוא ץרּפ ,ל .י

 ' ,קרַאמ ןטלַא ןופ סנטָאש יד ןעזרעד ןטלָאװ ייז יו ןעמַאלפ ןגיוא עצ

 עלַא .ךעלרופ ןעמוק טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה ,גָאטײב תבש .,סנגרָאמוצ ךיוא

 -ניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ טימ לופ ןיוש ןענייז ךעלביטש ןוא ןלוש ןוא םישרדמ יתב

 ,תוינסכא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענייז תורבח עשידיי עלַא ןופ ןלַאז עלַא .רעד

 טכַארט ןוא ךעלרעדניק עניילק טימ ץרּפ .ל .י ךיז טליּפש רימזה ןופ רעביטש יד ןיא

 שֵצ טיירב טימ טרעהעגסיוא ןרעוװ סָאװ ,ךעלהשעמ עכעלרעדנווו טרַא ןפיוא סיוא

 .ךעלעגייא עשידניק עקירעיורט עטנפע

 טימ .רעלגָאװ עשירפ ןעמוק וצ ףיוא טשינ ןרעה טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא

 :גָאזנָא ןצרוק םעד

 ,..טביירט ןעמ ---

 עכלעוו ןיא ןבוטש יד רעביא ייז ןקישעצ ,ענענורטנַא יד ןעמַאזוצ ןעמענ ןדיי ןוא

 .רעגנע לָאמַא סָאװ טרעוו סע

 ףייה יד ןיא ןגָארט סָאװ ,סעציּפישז ענעכוט ןוא ענעדייז תונחמ יד ןשיווצ

 עקנַאלש ַא טייצ וצ טייצ ןופ ךיז טזייװַאב ,רעלגָאװ יד ןופ טײקשיטַאבעלַאב סָאד

 רָאנ ,טשינ םענייק וצ טדער חלג רעד .ענַאטוס רעשיחלג ַא ןיא טלַאטשעג עכיוה
 ןרעיױט יד ןיא טּפעלש ןוא סעציײלּפ ענייז ףיױא רע טמענ תואשמ עטסרעווש יד

 ,ףייה ןוא

 רעבָא רעטעּפש .טשינ םיא ןעמ טקרעמַאב שינעלמוטעצ רעטשרע רעד ןיא

 טדניוװשרַאפ טלָאמעד ןוא .ענַאטוס עשיחלג יד ןגלָאפכָאנ ןָא ןקילב עקירעגיינ ןבייה

 ַא ןיא ןזייוװַאב וצ ךיז רעטעּפש טונימ עכעלטע ןיא ידכ ,סַאג ןייא ןופ חלג רעד

 ןגער ןופ עטקייוװעצ טימ קעּפ ךעלרופ יד ןופ ןּפעלש וצ רעדיוװ ןוא ,לסעג טייווצ

 ,סנשיק ןוא סענערעּפ

 יד ןשיװצ ךיז ןרעה ןגעווטסעדנופ רָאנ ,ןטכַארט וצ ךס ַא טייצ ןייק ָאטשינ

 ;ןעגנוקרעמַאב עטקַאהעגּפָא ,עצרוק ןדיי עטערַאּפרַאפ

 .יחלג םעד ,טרָאד טסעז ---

 ..סנשיק יד סעציײלּפ יד ףיוא טגָארט רע יוו עז --

 ,חלג רעד ,טרָאװ ַא סױרַא טשינ טדער רע ןוא --

 םעד טימ טנעָאנ ןפָארטעגנעמַאזצ לָאמ ייווצ ןיוש ךיז טָאה ןײטשּפע לאינד

 ײז יװ ,לקָאש ןייק טשינ וליפא ןרעדנַא םוצ רענייא ייז ןעוט לָאמ סעדעי ןוא חלג

 .טנעקרעד טשינ ךיז ןטלָאװ

 טפערט רע ןעוו ןוא ,ענַאטוס עשיחלג יד ןעזעג סנטייוורעדנופ רָאנ טָאה יול 'ר

 ;ןגערפ ןופ ןטלַאהקירוצ טשינ ךיז רע ןעק ,ןענײטשּפע סַאג רעד ףיוא

 ..?עלהמלש ,עקַאט רע זיא סָאד --

 טגנַאלַאב עלהמלש זַא ,ןײטשּפע טנָאמרעד -- סוינָאטנַא רעטָאפ רעד ,ָאי --

 ,ץַאלַאּפ-ןּפוקסיב םוצ טציא



 :- רעקנילפ דוד

 סַאג רעד ףיוא טָאה ,ענימג רעד ןופ סעזערּפ רעד ,לַאכימ ןַאּפ רעטלַא רעד

 יצ ,שילױּפ -בלַאה ןוא שידיי-בלַאה ןיא טגערפעג ייז ייב ןוא םינבר יד ןטלַאהרַאפ
 ,הפיסא ןַא ןבָאה תבש געמ ןעמ

 ךָאד זיא'ס -- טנקסּפעג םינבר יד ןבָאה -- ץלַא ןעמ געמ תבש  ַאזַא ןיא --
 ,שפנ חוקיּפ

 סַאג עקסווָאבישזג ףיוא עדייבעג לגיצ רעטיור רעד ןיא קעװַא עלַא ייז ןענייז
 -עגסיוא םעד טָאטשנָא זיא ןוא ןגָאז סעּפע טוװרּפעג טָאה לאכימ ןַאּפ רעד ןוא
 ,ןייוועג ַא ןיא ןכָארב

 רָאנ ןדער וצ ןמז ןייק טשינ טנייה זיא סע זַא ,טגָאזעג ןבָאה םינבר יד ןוא
 .ןָאט וצ

 יד ףיוא סרעדניליצ יד טימ הליהק רעד ןופ תוררש עטלַא יד קעװַא ןענייז
 ןוא רעיַאמ רעטסיימ-יײצילָאּפ םוצ סעקאּפלאק עניורב יד טימ םינבר יד ןוא ּפעק

 ;טגָאזעג םיא וצ

 ןַא סרעזדנוא טנעז ריא יצ ,רעטסיײמ:יײצילָאּפ רעה ,ןסיוו רימ ןלעװ טנייה---
 ...טניירפ רעקידתמא

 ףדייב טיירּפשעגרעדנַאנופ ןפלָאהַאבמוא זיולב טָאה רעטסיײמ:-ייצילָאּפ רעד רָאנ

 :טרעפטנעעג ןוא טנעה

 ..טנַאה ןייז ןיא ץלַא זיא טנייה ,ןרעה עניימ ,ןָאט טשינרָאג ןעק ךיא --

 ןַאמ םעד ןופ ןעמָאנ םעד טדערעגסױרַא טשינ טָאה רעטסיײמ-יײצילָאּפ רעד
 -נַא ןייק טשינ טניימ רע זַא ,טסווועג ןבָאה עלַא רָאנ ,טנַאה ןייז ןיא זיא ץלַא סָאװ

 .שטיװעיַאלָאקינ יילָאקינ טשריפסיורג םעד יװ ןרעד

 ,1950 ,םערייא סָאנעוב ,ייםערוטש ןיא;, :ךוב ןופ
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 5, ב 7 טי 7 סט ,7 ס נט יי נס יד יי 6 ,, נט ,,7 6 7 6 ,7 6 יב :

 ו ןַאמשירפ דוד א

 : 7 ט 7 6 יי נפ ,,7 בס נס יי ,, 0 יי נס 6 יד ,,יה 6 7 3 יב

 תא יר ה

 -נַאב םעד טימ אניגער רעטכָאט רעייז ןופ הּפוח רעד וצ יז

 -רָאפ טעװ עכלעוו ,גרעברעבליז וװַאלסינַאטס ררעה ןוז סריק

 ףיוא עגָאגַאניס רעד ןיא ,גָאטימ 1 בלַאה טקנוּפ ,לירּפַא ןט11 םעד קיטיירפ ןעמוק

 ,עקצַאמָאלט

 ,,לָאטסירב; ןַארָאטסער ןיא טעשרופ ַאל ַא קיטשירפ ַא --- 2 בלַאה,

 *,1902 ץרעמ ןיא ,עשרַאװ,

 * לא א

 ַא טייטש ,ןטייוצ םוצ זיב קע ןייא ןופ ,עגָאגַאניס רעד רַאפ ,עקצַאמָאלט ףיוא

 טצנַאלג גַאלשַאב ענרעבליז סָאד .סעטערַאק עלופטכַארּפ ןופ הרוש עגנַאל ןוא עטיירב

 -לָאג טימ ןעערוויל ןיא ןָאטעגנָא ןענייז רעשטוק יד .ןשטָאק עצרַאװש יד ןופ ּפָארַא

 רעטרעדנוה ןופ קלָאפ ַא .סיפ יד טימ קידלודעגמוא ןעּפוט דרעפ יד .ןסערט ענעד

 רעד ןופ ּפערט יד וצ זיב ךיז טּפוטש ןוא סַאג רעצנַאג רעד רעביא טייטש ןשטנעמ

 ,טזָאלעגנײרַא טשינ טרעוו ןוא עגָאגַאניס

 ךיז טזײװַאב טונימ יירד ,ייווצ .ןעמַאוצ ןגער ןופ ןוא ןוז ןופ גָאט ַא זיא סע

 טונימ יירד ,ייוצ ןוא ,טצנַאלג םורַא ץלַא ןוא ןגיוא יד ןיא טכעטש ןוא ןוז יד

 ןטעב וצ ,ערע יד ןבָאה יקסווָאדולבַאז רָאדיזיא םַאדַאמ ןוא ררע ה

 םענופ סרעביײרש עשידיישיערבעה עטסטמירַאב יד ןופ רענייא -- ןַאמשירפ דוד

 ,טסילַאנרושעז ,רעקיטירק ,טסיעסע ,רעלייצרעד טעָאּפ -- סרעקיסַאלק יד ןופ רוד

 טָאה רע ;1865 רָאי ןיא שזרעגז ןיא ןרָאוװעג ןריובעג זיא -- רָאטקַאדער ,רעצעזרעביא

 דנַאלסור ןקילָאמַא יא טעטש עכעלטע ןיא טריגַאדער ,ןבירשעג ,טרידוטש ,טניווועג

 וו ,עשרַאוו ןיא טצעזַאב 1898 רָאי םעד םורַא ךיז טָאה רע זיב -- דנַאלשטייד ןוא

 ןילרעב ןייק קעוװַא זיא רע ןעוו ,1920 רָאי םעד זיב טניוװועג -- ןסייררעביא טימ ---

 -יטַאס -- עטספרַאש יד ןופ רעניײיא זיא ןַאמשירפ .1922 רָאי ןיא ןברָאטשעג ָאד ןוא

 -ַארעטיל רעד ,טפַאשלעזעג רעשידיײ רעד ןופ -- סםרעקיטירק -- וליפא עשיר

 ןא סטכער ףױא *ןסייר, טגעלפ רע .טיצ ןייז ןופ ןדיי יב רעטַאעט םעד ןוא רוט

 -עלַא יו -- טָאה ץרפ רעבָא ,ץצרפ .ל .י טנױשעג רע טָאה ןטסקיצניװ םוצ ,סקניל

 רעטפָא ןַא ןיא טעשחס רעוששרַאוװ .טומטוג וא טפַאשרבח טימ טרעפטנעעג -- לָאמ

 -עצ יװ ףרַאש -- "תא ירה, השעמ ַא ָאד ןקורד רימ ןטפירש סנַאמשעירפ ןיא טסַאג

 -ַארקָאטולּפ רעטרילימיסַא רעשידיי רעוועשרַאוו רעקילָאמַא רעד ףיוא --- זָאלג ןכָארב

 .*עגָאגַאניס רעקצַאמָאלט , יד ןיא טפַאשדנַאל יד .עיצ



 604 ןַאמ שיר פ דוד

 רעדיו םיצולּפ טרעה ןוא ןגער-יירּפש רעמירַאוװ רעניד . ַא ּפָארַא ךיז טזָאל
 ,ןגיובנגער רעקיטכיזכרוד ץנַאג טשינ ַא למיה ןפיוא ךיז טזייװַאב ךָאנרעד --- ףיוא
 טגנירּפש רעשטוק רעד .עטערַאק עיינ ַא טמערוטשעגנָא טמוק טונימ וצ טונימ ןופ
 סיוא ןגייטש עמַאד ןוא רעה ןוא גַאלש םעד ףיוא טסייר ,עינלעק רעד ןופ ּפָארַא
 .עגָאגַאניס רעד ןופ ּפערט יד ףיוא ףױרַא ןלייא ןוא

 -וצ ַא :טייקלקנוט עכלַאה ַא ןסָאגעגסיױא זיא ,עגָאגַאניס רעד ןיא ,קיניײװעניא
 עכיוה יד ךרוד .ןּפמָאל יד ןופ טכיל טימ טכיל-גָאט ןטלַאהעגקירוצ ַא ןופ שימנעמַאז
 ןלייז עקידנוסכאלאב ןביוא ןופ ןיירַא ךיז ןכערב ןביוש עטלָאמַאב יד טימ רעטצנעפ
 -יוטש סעדעי ןלייצ ןעק ןעמ עכלעוו ןיא ,סנקלָאװ עקיטכיזכרוד יוװ ,ביוטש-טכיל ןופ

 ,טייקילייה ַא ןוא טייקליטש ַא סעּפע ךיז טליפ זיוה ןצנַאג םעניא .רעדנוזַאב עלעב

 ןבענ ןוא דיילק ןדעי רעטניה ןופ ןוא עלעקניוו ןדעי ןופ ןוא לייז רעדעי רעטניה ןופ
 ,סקידבוט-םוי ןוא סקילייה ןימ ַא סע טמעטָא ,ּפמָאל ַא ןופ רער רעדעי

 סרעדניליצ עקידנצנַאלג ןוא ןטנאילירב עקידנצנַאלג ןוא ןגיוא עקידנצנַאלג ןוא

 ןטײרּפשרַאפ סעקשינאמ עקידנצילב עסייוו יד .ךיז טרעק גיוא סָאד ווו ,םוטעמוא
 סנדייז ןיא ןעקנוטעגנייא ןענייז סניליירפ יד ןוא ןעיורפ יד .חיר ןכייוו ,ןכעלביל ַא

 -ייטשלדייא יד .טנעה יד ןיא ןטעקוב ןטלַאה ןוא טריטלָאקעד ןעייג ,ןציּפש ןיא ןוא

 רעזדלעה יד ןופ ןוא סױרַא ןרעיוא יד ןופ ןוא ,ּפעק ערעייז ןופ ןצילב ןוא ןטכייל רענ

 -אילעה ןוא לעפיא-פארג ,טעלָאיפ-ארעוו :םוטעמוא ךיז טריּפש חיר רענדָאמ ַא .ּפָארַא
 ,קנַאלב-ּפָארט

 עכיוה קידריוקרעמ ַא ,ןגיובעג סאווטע ןתח רעד טייטש הּפוח רעד רעטנוא
 זיא םינּפ סָאד .םינּפ ןייז ףיוא דָארג ךיז טגייל טכיל עקידנסילפ סָאד .טלַאטשעג
 ;דימ ןוא טַאמ רעייז סיוא טעז ןוא טקלעװעגּפָא-ךעלבלעג ןוא ןלַאפעגנייא סָאװטע
 -רַאװש ןייז .דמעה ןייז ןופ םַאר רעסייוו-יינש רעד ןופ ּפָא קרַאטש רעייז טגָאלש סע
 ,ןפיילש עדייב ףיוא ,רעדניליצ םעד רעטנוא רעבָא ,טצנַאלג ּפָאק ןפיוא רעדניליצ רעצ
 ,לכיט ןדייז ַא טנַאה רעד ןיא טלַאה ןוא טייטש רע .רָאה עיורג עכעלטע ךיז ןעעז
 רע טצינעג טײהרענעטלַאהַאב ;ליומ ןייז וצ קיסעלכַאנ וצ סע רע טגָארט טּפָא ןוא

 ,לכיט םעד ןיא ןיירַא לָאמַא

 רענעלַאפעג-שירפ רעד יוװ לדיימ קיטפַאז שירפ ,גנוי ַא -- הלכ יד םיא רַאפ ןוא

 זיב רָאנ םיא וצ יז טכיירג טלַאטשעג ריא ןיא ,ןצנַאג ןיא דניק ַא ךָאנ טעמכ :;יוט
 -קעד םעד רעטניה ןופ ףױֹרַא םיא וצ ןפָא ןוא ךיילג ;ןקוק ןגיוא עריא .ןעלסקַא יד וצ

 -שרעגַאב ןוא טייקירעגיינ לופ ןוא וויַאנ ןוא סיורג ןענייז ןוא ןכַאל ןגיוא יד ןוא ,ךוט
 ,דגיק קיביולג ,גנוי ַא ןופ ןגיוא יד -- שינ

 עטסנרע ,עפיט :ןרעה רענעט עקידריווקרעמ ענייז טזָאל ןוא טליּפש לגרָא רעד

 ,טייקילייה טימ לופ ,רענעט

 יד טרעה רע .טכרָאה ןוא ןגיובעגנייא טייטש -,גרעברעבליו װַאלסינַאטס ,רע ןוא

 רענייש ַא ,ָאי ךא .ךיז ןיא ןעגנירדניירַא ןזָאל וצ ייז ,ןָא ךיז טגנערטש ןוא רענעט
 יד ףיוא ןגָארט ןזָאל וצ ךיז ןוא ןעמולחוצטימ ןָא טבייה רע ןוא .לָארָאכ רעקילייה

 רעד רעביא ךיז טסייר רעבָא םעצולּפ .רענעט עקידנטילפ טיירב יד ןופ סעילַאװכ

 ,םולח ןיא יו ךָאנ ץלַא טרעה ,רעפיט ,רעטייוו ,רעטייו טבעווש רע ןוא םעדָאפ

 טוט סָאװ ץלַא ןוא זיא רע ווו טסעגרַאפ רע ןוא ,רעמ טשינרָאג !רע טרעה ןַאד ןוא
 ,רַאב טנזיױט קיצכעז ןוא טרעדנוה לָאמ ייווצ :ןובשח ַא זיא טָא .םיא םורַא ָאד ךיז
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 רעוש לסיב ַא טעװ ינוי ,תמא .טשינ גנולָאצ םוש ןייק טעמכ רע טָאה ינוי זיב
 קיצכעז ןוא טרעדנוה לָאמ ייווצ רעבָא .טלעטשעגסיוא טעמכ גָאט ןדעי ףיוא :ןייז

 ןקעטָאּפיה ייווצ יד ךיוא בגַא ,סַאג ענלוּפסוו ףיוא קעטָאּפיה יד םעד ץוח ןוא !טנזיוט
 ,יאמ ןיא ןעמענוצּפָא טָאה רע עכלעוו ,ןזניצ עטַאר עטשרע יד הזמ ץוח ,עגַארּפ ןיא
 ןיא ןעזכַאנ טציא טשינ ןעק רע סָאװ דָאש ַא ,ןטכַא םעד זיא ןימרעט רעד ,ךיז טכַאד
 סַאניגער טימ סעצָארּפ םעד ןביױהנָא דלַאב זומ רע זַא ,ךאזטּפיוה יד ,לכיב ץיטָאנ
 ...טייז סרעטָאפ ןופ השורי רעד ןופ לטנביז םעד ןגעוו רעדירב

 ןָאט ןטיירב ןפיט ַא ךָאנ טָאה לגרָא רעד .טּפַאכעגפיױא ךיז רע טָאה םעצולּפ

 ,טקַאהעגּפָא םעצולּפ

 -.טנאקסיד יד זיא סיז סרעדנוזַאב ,ןרעפטנע רָאכ רעד ןוא רָאטנַאק רעד ןוא
 סָאד יז ןעק טעמכ .ןגיוא ענעפָא עטזָאלעגּפָארַא טימ טייטש ,אניגער ,יז ןוא .עמיטש
 רעביפ ַא טריּפש יז !םולח ַא רָאנ טשינ זיא ץלַא סָאד זַא ןוא ןייטשרַאפ טשינ עצנַאג
 רָאנ ,ךא .ריא רַאפ רע טגיל טָא ,דוס רעסיורג רעד זיא טָא .רעדילג עריא עלַא ןיא
 ַא ןייז סיוועג ץנַאג ןיוש יז טעװ םורַא געט טכַא ןיא .ךָאװ ןייא ,גָאט ןייא ךָאנ
 זיא'ס .טרעטיצ יז ןוא .ןַאמ ַא טָאה עכלעוו יורפ ַא .יורפ ַא ,יורפ ַא ,יורפ ַא .י"יורפ,,

 עירַאציײװש .,ןרָאפ ןוא עשרַאװ ייז ןזָאלרַאפ העש רעכלַאה ַא ןוא ריפ ןיא סָאװ ,טוג
 ןעק עילַאטיא ןייק .עירַאציײװש טשינ טדייל װַאלסינַאטס ךיוא ,ןדייל טשינ יז ןעק
 רעדעי ןוא רעדיינש רעדעי :ןרָאפ טשינ טנייה שטנעמ רעכעלטנרָא םוש ןייק ןיוש
 ןוא ןדעװש יוװ ליפ ױזַא 'רעביא טביילב ,עילַאטיא ןייק טנייה ןיוש טרָאפ רעטסוש
 טלָאװ יז ןעוו !ייברַאפ ןייז ןיוש טלָאװ שדוח רעקיזָאד רעד ןעוו ,ךא ...עיגעװרָאנ
 טליפ יז -- -- !םורַא שדוח ַא ןיא ןייטשפיוא ןוא ןפָאלש ןגייל ךיז טנייה ןענָאק רָאנ

 .עגָאלדָאּפ רעד ףיוא עלעסיפ ןיילק ריא טימ טעּפוט יז זַא

 רענעט ערעווש עפיט ענייז טימ טמורב ןוא ןָא לגרָא רעד טביוה רעדיוװ ןוא
 ,ךיז ןסיג ןוא ךיז ןעיצ ,ךיז ןסיג ןוא ךיז ןעיצ רענעט יד ןוא

 רעד זיא טָא .רענעט יד טשינ ללכו ללכ ,ווַאלסינַאטס ,רע טרעה לָאמ סָאד רעבָא
 ,םיא טביירש ''יצימ עדנָאלב,, יד .גיצּפייל ןופ ןעמוקַאב ןטכענ טָאה רע ןכלעוו ,ווירב
 ;ןבירשעג טשינ םיא יז טָאה רעבירעד ןוא ןעוועג טנוזעג טשינ סעּפע זיא יז זַא
 ךעלנע ןצנַאג ןיא רָאג זיא ייעגנוי, רעד .קרַאטש ןוא טנוזעג זיא "עגנוי, רעד רעבָא

 -נוװו רעבָא .טרָאװ ןפיוא ןביולג ריא רע ןעק סָאד .רעסַאװ סנּפָארט ייווצ יו ,םיא וצ
 טָאה ,ןימרעט רעד ךָאד זיא רעכלעוו ,ןטסקיצנאווצ םעד סָאװ ,ךיז יז טרעדנווו ןרעד
 ןיוש טעז יז ,שדוח ןדעי ןיא לָאמ עלַא יו ױזַא עטַאר יד םיא ןופ ןטלַאהרעד טשינ יז
 ןופ ןצנַאג ןיא ךיז רעטעּפש ןוא ןרַאנוצסױרַא זייווקיצנייא ךיז טניימ רע זַא ,סױרַא
 טעװ יז זַא :םיא טנרָאװ יז .ןצונ טשינ םיא טעװ ץלַא סָאד רעבָא ,ןכַאמ וצ יירפ ריא
 ,.,"ןטנעמילא,, ןגעוו סעצָארּפ ַא טימ םיא ןגעק ןטערטסױרַא ןזומ

 ךיז ןּפוטש טסעג עיינ ךס ןַא .רענעט עטיירב ,עקיטכעמ טימ טמורב לגרָא רעד
 ןוא רעדיילק ענעדייז-לעג ,ןעלסקַא עטריטלָאקעד :הּפוח רעד וצ זיב וצ ןעמוק ןוא
 -שטנעה עסייווד קידנדנעלב ,סרעדניליצ עקידנצנַאלג-לגָאּפש ןףטנאילירב עקידנצילנ

 ..טגניז רָאטנַאק רעד ןוא !ןטַאװַארק עטיור ןוא ךעלעק

 יז ןוא הנותח ריא ךָאד זיא'ס .טכרָאה ןוא טכרָאה ןוא טייטש ,אניגער ,יז ןוא
 ,םעלַא ןופ רענעש לָאמ טנזיוט עביל יד זיא תמאב ןוא .יז זומ טנייה .ןכרָאה זומ
 ענייר יד ,סָאד ןיא סָאד .ָאװערּפ ייב ןוא איצנונא'ד ייב טנעיילעג טָאה יז סָאװ



 606 ןַאמ שיר 9 דוד

 יװ דלַאב .ןעזעג טשינ לָאמ ןייק ךָאנ יז טָאה ,זיא רע יו ,םענייא ַאזַא .עביל עתמא
 ,ָאסרָאק-ןעמולב םעד ייב רעטניוו ןקירָאפ ,טקילברעד לָאמ ןטשרע םוצ םיא טָאה יז

 טָאה ךעלרעדנווו סעּפע ,ןרָאװעג ןפרָאװעג זיא לרוג ריא זַא ,טסווװעג ןיוש יז טָאה

 טָאה ,ןגיוא עריא ףיוא .טשינרָאג סע טרעה ןעמ סָאװ רעטרעוו ,ריא וצ טדערעג רע
 ,סעיליל יוז ןענייז ייז זַא ,רעגניפ יד ףיוא ןוא ןעכלייפ יוװ ןענייז ייז זַא ,טגָאזעג רֶע
 טלעװ רעד ףיוא רָאג ןיא ,ןגיוא עיירטעג ,ענייר עכלעזַא טימ ,שטנעמ ַאזַא ךָאנ

 עטשרע,, ןייז זיא יז זַא ,ןגיוא עיירטעג ענייז ןיא ןוא םיא ןיא רעכיז זיא יז .ָאטשינ
 ןיא סע טסייו רע יו ןוא .טגָאזעג ךעלדנימ ךיוא ריא רֶע טָאה סנקירביא .,"עביל
 טשינ לָאמ סקיצנייא ןייק ךיז טָאה סע !ריא וצ ןייז וצ םַאזקרעמפיוא טונימ רעדעי
 -טימ קנעדנָא ןַא ,טייקיניילק ַא סעּפע טינ לָאז ןוא ייז וצ ןעמוק לָאז רע זַא ,ןפָארטעג

 לָאמַא ,לבור טרעדנוה ףניפ טנזיוט יירד רַאפ רענייטש-סיּפסאי לָאמַא .ןעגנערב
 -עד-ןעטאס סָאד ,לבור טנזיוט עיינ רַאפ ,ןעיסנעלאוו עטכע ,ןציּפש רעטעמ ףלעווצ

 טימ ענירג סָאד ךיוא .סואימ טשינרָאג זיא ןציּפש עקיזָאד יד טימ דיילק עילעוורעמ
 ,..םינּפ םוצ טוג רעייז ריא טסַאּפ עיצַאקילּפַא רעלעג-ןירטיצ רעד

 יז ךָאנ ןוא רענעט עפיט ,ערעוש ןופ סעילַאװכ רעיוא ריא ןרירַאב םעצולּפ
 ,ףיוא ךיז טּפַאכ יז ןוא --- עזױּפ עקידמיצולּפ ַא

 ,קידנכייק ןוא רעווש טייג םעטָא רעד ,ןעילג ןגיוא יד ,ןעילג ןקַאב יד

 ךיז ןּפטש טסעג יד ,טכיל עקילָאצמוא יד ןטכייל ןוא ןענערב םורא ןוא םורַא
 סָאװ ,קילג ןגנוי םעד וצ ןטכייל ןגיוא ערעייז ךיוא :רעמ ןוא רעמ ץלַא רעטנענ

 טלָאװ טרָאפ ןוא !עינָאמערעצ יד טרעיוד סע גנַאל יװ ,ךַא .ןכייצ-קילייה ןייז ָאד טגירק

 זיא עינָאמערעצ יד ךיוא .גנַאל ױזַא לָאמ טרעדנוה ןרעיוד טלָאװ יז ןעוו ,טכער ןייז
 ..םענעגנָא ןוא ךעלביל ןוא סיז

 טכיילגעגסיוא טציא זיא טלַאטשעג עכיוה ןייז ןוא טייטש ,ווַאלסינַאטס ,רע ןוא
 ,ןצנַאג ןיא טכירעגפיוא ןוא

 ַא ןייז ןיוש רָאנ טלָאװ סע ןעוו !טרעיודעג יז גנַאל יװ --- עינָאמערעצ יד ךַא
 + + + ףוס

 ,רעקידיירּפ םעד ןופ םיטש יד ךיז טרעה םעצולּפ ןוא

 םעד ןיא סױרַא ריא טייג טָא -- ביבאה שדוחב םיאצוי םתא הנה -- -- =
 ןוא גנילירפ םוצ טייג ריא ,גנילירפ םעניא סױרַא טייג ריא .גנילירפ םענופ שדוח
 ןוא םורַא זיא גנילירפ ןוא גנילירפ זיא ךייא ןיא .ןגעקַא ךייא טמוק גנילירפ רעד

 -- קוסּפ רעד טגָאז --- ןחה רקשו ...גנילירפ רעסיורג ַא זיא ןבעל ץנַאג רעייא .םורַא

 ןעוו רעבָא -- טיײקשירַאנ זיא טייקנייש יד ןוא ןגיל ַא זיא ןח רעד --- יפויה לבהו
 טציא סָאד ןעעז רימ יװ ,סָאמ רעסיורג ַאזַא ןיא טייקנייש ןוא ןח ןַארַאפ ךיוא זיא סע
 סע טכײלגרַאפ ןעמ ןעוו ,טײקשירַאנ ַא ןוא ןגיל ַא רָאנ סע זיא ןַאד ךיוא ,זדנוא רַאפ
 סע ,טגָאזעג קוסּפ רעד טָאה ,ןוה ליעוי אלו ...עביל רעד טימ ,קילג ןתמא םעד טימ
 סָאמ רעסיורג ַאזַא ןיא ןגעמרַאפ ןַארַאפ זיא'ס ביוא רעבָא -- ןגעמרַאפ טשינ טפלעה
 ןעוו ,טרעוװ ןייז זיא סָאװ ןוא סע טפלעה סָאװ ,זדנוא רַאפ טציא סָאד ןעעז רימ יו
 רעכעה זיא עביל יד ,עביל רעד טימ ,קילג ןקידתמא םעד טימ סע טכיילגרַאפ ןעמ
 טינ ביוא ,עביל ענייר יד זיא סָאװ ןוא .עביל עתמא יד ,עביל ענייר יד ;גנידצלַא ןופ

 ביוא ןבעל-עילימַאפ זיא סָאװ ןוא ?ןבעל-עילימַאפ םעד ףיוא טעדנירגעג זיא סָאװ יד
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 ןוא טנכייצעגסיוא ןָא דימת ןופ ךיז טָאה לארשי קלָאפ סָאד ןכלעוו טימ ,סָאד טשינ
 "?ןעוועג אנקמ םיא ןבָאה טלעוו רעד ןופ רעקלעפ עלַא ןכלעוו רַאפ

 רענעט יד ןוא טרעפטנע רָאכ רעד ,טגניז רָאטנַאק רעד ,טלַאש לגרָא רעד
 ,זיוה ןצנַאג םעד רעביא סעילַאװכ יוז ךיז ןגָארט

 ,טונימ ַא ךָאנ
 םעד טימ ,וז תעבטב ,שדוקמ ןייז רימ טסלָאז וד ,תשדוקמ תא ירה,, . . . ןוא

 "!לארשי ןוא השמ ןופ ץעזעג םעד טיול ,לארשיו השמ תדכ ,גניר ןקיזָאד

 ."תשדוקמ,, טרעפטנע רָאכ רעד ןוא ,"תשדוקמ,, ,טלַאש לגרָא רעד ןוא
 ...קילייה זיא ץלַא --- !קיליײה !קיליײה

 !גוויז ַא ,בייוו ןוא ןַאמ ,קלָאפ רָאּפ ַא ןענייז יז ןוא רע

 ןתח םוצ ךיז טּפוטש ץלַא .ןטייז עלַא ןופ ךיז טרעה ןשוק ןופ יירעשטישטעג ַא

 ,טרילוטַארג ץלַא ,הלכ רעד וצ ןוא

 !רָאּפ ךעלקילג ַא

 8 א *

 ןופ טילפ בָאר רעסַאנ ַא .ןעמָארטש ןיא ןגער רעד טציא טסיג סַאג רעד ףיוא
 ,קילייה ,קילײה ;טצכערק ןוא ןטייווצ ןפיוא ךַאד ןייא

 !קיליײה יװ ,ְךַא

 עקידנעשזדנָאלבמורַא טימ לדיײמ-ןסַאג ַא ייברַאפ טייג סַאג עקסנַאלעיב קע ןיא
 םוש ןייק זיא גָאטיײב ךיוא .ןרָאװעג עילַאק רעייז זיא טלעוו יד ...טכוז ןוא ןגיוא
 ןענַארַאפ רעמ טשינ לַארָאמ

 ךרוד ןבעגעגסױרַא -- ןעגנולייצרעד :ךוב ןופ

 1949 ,אקיסקעמ -- ןַאמשירפ יליל



608 

 טי יי ר טל = א א = ר טי לי יי א

 ןינַאצ יכדרמ

 יט. טא טו 7 פט ,/7 בט 7 טס ,7 סט 7 ט ,/7 טי 7 בי ,,7 בי ר 2 }

 עשרַאו ןשידיי ןקילָאמַא ןופ
 (ןטנעמגַארפ ןוא ןשזַאטרָאּפער)

 ןק 2

 עכלעוו ,ךעלדיימ ןוא םירוחב עשידיי ןופ ןגיוא עטמַאלפעצ יד ךיז ןענָאמרעד ס

 ןעגנעהפיוא עקישזד ןוא עקצילעמרַאק ,ענלעשזד :ןסַאג עשידיי ףיוא ןגעלפ

 ןוא ,טייהיירפ טנָאמעג ןבָאה סָאװ ,ןטנערַאּפסנַארט ןטָארד ײײװמַארט יד ףיוא

 זיולב ,ײצילָאּפ ןוא ןענָאיּפש ןופ ּפעלק יד רעטנוא ןלַאפ טנגוי יד טָא טגעלפ לָאמטּפָא

 .טייהיירפ ןרעגַאב ןרַאפ

 ,קאיוואּפ ןופ ןרעמַאק יד ןליפסיוא םירוחב יד טָא ןגעלפ רעטרעדנוה ליפ ןיא

 -ורעג ױזַא רעד ןיא --- ןינב ןקידתונכש ןיא ןסעזעג ןענייז ךַאלדיימ עשידיי עגנוי

 ."ףיברעס,, רענעפ

 "רעגנוה ַא ןרעלקרעד טגעלפ טנגוי ענעגנַאפעג יד ףעשעג טגעלפ לָאמטפָא

 ןעגנולקרַאפ ,עשטָאמס ןוא עיוואפ ,ןסַאג עקידתונכש יד ןגעלפ טלָאמעד --- קיירטש
 טגניז יז זַא ,טנגוי עשידיי יד ,טנַאעג טשינ טָאה יז .רעדיל-סטייהיירפ טימ ןרעוו
 טעװ טייהיירפ יד ןעוו זַא ןוא טפַאשקנעב זיולב סיוא-טגניז יז זַא ,ךיז רַאפ טשינ
 .ןסינעג ריא ןופ ,ערעדנַא רָאנ ,יז טשינ טעוװ ,ןעמוק

 ,דיל סָאד ןעגנוזעג טנגוי ששידיי יד טָאה ךיז רַאפ טשינ

 יד ןופ .1906 רָאי ןיא יקסַאלדָאּפ ןוָאלַאקָאס ןיא ןרױבעג -- ןינַאצ יכדרמ

 רעביא המחלמ טלעוו רעטיױוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ .עשרַאװ ןיא ןָא ןרָאי -טנגוי

 ,רעלייצרעד .עקתשהל לארשי ץרא ןייק 1941 רָאי ןיא ןעמוקעג חרזמ ןטייו םעד

 ןופ רעלעטשפיונוצ ,רעצעזרעביא ,טסילַאנרװעז ,ןשזַאטרַָאּפער ןופ רבחמ ,טסינַאמָאר

 ןץא גנוטײצגָאט רעקיצנייא רעד ןופ רָאטקַאדער ןוא רעדנירג ,רעכיב-רעטרעוו

 רעציזרָאפ גנַאל ןרָאי וא רעדנירגטימ ."סעינ עטצעל, לארשי תנידמ ןיא שידיי

 ןופ ןעגנולמַאז ןבעגעגסױרַא .לארשי תנידמ ןיא רעביירש עזשידיי ןופ ןייארַאפ ןופ

 -ענראפ ןייז ןעלקיטרַא עשיטסיצילבופ ןוא ןענַאמָאר ,ןעגנולייצרעד ,ןשזַאטרָאּפער

 -ראפ ןופ רענעק רעטוג ."ןסעומש עקידתבש, ןטייז 520 ןופ גנולמַאז ַא :ךוב טסקימ

 ליפ רעביא -- ?*ןיטש ןוא קָאטש רעביא , ךוב ןייז .עשרַאװ ןשידיי ןקידהמחלמ

 ַא טכַאמעג טָאה ,ברוח ןטירד ןכָאנ דלַאב םיבושי ענערָאװעג בורח רעקנילדנעצ

 ינימ ןענייז סָאװ ,ןיױלב ןטנעמגַארפ עכעלטע רימ ןעמענ טרָאד ןופ .םשור ןסױרג

 עששידיי עקילָאמַא סָאד !ןשמער יד ןיא ןיירַא ןסַאּפ ןוא ןורכז ןופ ןשזַאטרָאּפער

 .עשטרַאוו
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 -עיצקעפנָאק יד ןופ רעטצנעפיוש יד ןבָאה ,סַאג עקצילעמרַאק ףיוא ,ןבענרעד
 ענעדייז יד .יקווַאטס ןוא עשטָאמס ןופ ץנַאגעלע עמערָא יד טריטעקָאק ןטפעשעג
 םעד ןגעלפ רעטצנעפ יד ןיא רעדמעה עסייוו עטעלַאמכָארק-ףייטש יד ןוא ןטַאװַארק

 ..טלעוו רעסיורג רעד ןופ עיזוליא יד ןבעג שטנעמ ןשידיי ןטעװערָאהרַאפ

 -שירָאטקָאד ןוא עשיטַאבעלַאב יד רעבירַא טלַאפ עקצילעמרַאק רעד רעביא

 ריא זיא סע .ךיז ןופ ןזָאלבעג לסיבַא טָאה סַאג יד טָא ,יקּפילָאװָאנ עשיטַאקָאװדַא

 -פױרַא ןוא סעקװעלַאנ יד ייב ןבייהנָא ךיז יו סוחי רערעסעב ַא ןענַאטשעגנָא רשפא
 לרוג ריא ןגָארטעג "קידריוו, טָאה יקּפילָאװַאנ רעבָא .עשטָאמס רעד ףיוא ןלַאּפ
 ַאקּפוּפ רָאטקָאד רעמורפ רעד טגעלפ סָאג ועד ףיוא ,ָאד .טַאטש םעד ןטלַאהעג ןוא
 ןגעלפ ןדיי עטקינײּפעצ ."טלעוו רעצנַאג,, רעד ןופ ,ןליוּפ ץנַאג ןופ ןדיי ןעמענפיוא

 שרעייז ןטכַארטַאב טזָאלעג ןוא קָאטש ןטירד ןפיוא רָאטקָאד םוצ רעהַא ןעמוק
 ןייג ןדיי ןגעלפ יקּפילָאװָאנ ףיוא .ס'נטק-תילט עסיורג יד ךרוד רעצרעה עקנַארק
 יַאּפ ןופ יסנגרָאמטוג יד ןעמענפיוא רענוּפײל רָאטקָאד טגעלפ ָאד .רעמַאזגנַאל

 ןייג ןרעג ןגעלפ רעבָא ,םיריוטקָאד ערעדנַא ייב ןלייה ןזָאל ךיז ןגעלפ סָאװןטנעיצ

 ,13 עקצַאמָאלט ףיוא ןיײארַאפ-ןטַארעטיל ןיא ןעגנוזעלָאפ סרענופייל ףיוא
 -עשּפ ,שעל יד :ןסַאג עכעלטע ןעמַאזוצ ךיז ןפיול סע ווו ,עקצַאמָאלט ףיוא ןוא

 םירחוס עשידיי ןפיול ןענַאד ךרוד ,ןעוועג קידלמוט דימת זיא ,עקסרַאמיר ןוא דזַאי

 קירוצ ןוא רעיוט םענרעזייא םוצ ךיז ןלייא ייז ,סעסעווירּפ יד וצ ,ווָאבישזג םוצ
 ןסַאלעג טייג שער ןוא למוט ןסיורג םעד ןיא .רענַאקשיצנַארפ ןוא סעקוװעלַאנ יד וצ

 טייג רע .דזַאיעשּפ ןוא שעל קע ןופ טנַאװ רעד ןיא טרעיומעגנייא רעגייז סנײטשּפע
 ,ױזַא ךיז ןלייא ןדיי סָאװ ןל-עמשמ-אק-יאמ ַא טּפַאלקעגסיױא טלָאװ רע יװ ,ןסַאלעג

 ?ייז ןפיול ליצ ַא רַאפ סָאװ וצ

 ןָאקלַאב ןפיוא ןעייטש ױזַא ,אישק ַא טגערפ רעגייז סנייטשּפע יו טקנוּפ ןוא
 דזַאיעשּפ ןקידלמוט םוצ ּפָארַא ןקוק ייז .רעטכיד עשידיי ןײארַאפ-ןטַארעטיל ןופ
 רעסיורג רעד טריפ ןיהוו ?ןדיי יד ןפיול ןיהוו ,אישק ַא טלעװ רעד ןגערפ ןוא

 | ?קלָאפ ַא ןופ טעּפמיא

 ןפיוה עסיורג יד .סָאג-ַאשנעג ןוא רענַאקשיצנַארפ ,סעקװעלַאנ יד וצ ןדיי ןפיול

 ,טשטעווקעגנעמַאזוצ ,ךעלקירבַאפ ןוא ןעמָארק טימ לופ ןענייז סעקװעלַאנ יד ףיוא
 ךעלקירבַאפ ןוא ןעמָארק יד וצ ןדיי ךיז ןּפוטש ,גנעגכרוד עלָאמש ןיא טגנערדעגפיונוצ

 סע סָאװ ןעװעטַאר ןפיול ייז ןוא טנערבעג טלָאװ טלעוו יד יװ ,טעּפמיא ַאזַא טימ
 -סױרַא ,תויח סָאד ךיז ןופ טגָאיעגסױרַא ,קעּפ טּפעלשעג ןבָאה ןדיי ןוא .ךיז טזָאל
 ,ףעלכיט ,ןקָאז ,רעדמעה שמַאד ַא ,ןשָאלַאק ןטסַאק ַא ,סרעטעווס לקעּפ ַא "ןסירעג

 .ןטפעשעג-רעדעל רענַאקשיצנַארפ יד וצ ךיז טזָאלעג ןוא

 טשינ ןדיי ןבָאה -- סעשטּפַאל ןוא לוויטש ףיוא ןטרַאװ םירעיוּפ טימ דנַאל ַא

 "רַאפ ָאד זיא טלעוו עצנַאג יד ;ןכַאפ יד ןופ רעדעל ךעלקעּפ יד ןסייר ייז ,טייצ ןייק
 סייווש ןטימ סיוא ךיז טשימ ןוא טרוכישרַאפ ךורעג-רעדעל רעד ,ןטכוי טימ טלעטש
 יִצ ,טשינ וליפא ןסייוו סָאװ ,רעמינּפ עטהגאדרַאפ טימ ןדיי .ןדיי עטעװערָאהרַאפ ןופ
 טלָאצעג ןענעק ,סיוא ןלעטש ייז סָאװ ,ךעלעסקעוו יד ןלעוװ עצַארּפ רעצנַאג רעד ךָאנ
 .ןרעוו

 א + צא

 ןטפעשעג יד ןופ ןדיי סױרַא-ןּפעלש עשנעג רעקידרעביאנגעקטנַא רעד ףיוא

 -נַארפ רעד ףיוא יו עסייה ַאזַא טקנוּפ ָאד זיא שינעלייא יד .רוטקַאפונַאמ טימ קעּפ
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 "עג רעװעשרַאװ יד .ערעסערג ָאד ןענייז קעּפ יד רעבָא ,סעקװעלַאנ ןוא רענַאקשיצ
 עקיברַאפ ןוא ןאלאּפעדאמ ןסייוו ןופ קעּפ יד רעטנוא ןלַאפרַאפ ןרעוו רעגערט עטנוז
 טייקיניילק ַא .טָאװעש ןוא טרָאק טימ טקעדרַאפ ָאד זיא טלעוו עצנַאג יד ,רעדנעוועג
 סעגנימרעס ןוא ןזױה טימ -- םירעױּפ טימ טלעוו ַא ןגרָאזַאב !טלעוו ַא ןָאטנָא
 !סרעצנעּפש ענעטַאװ טימ

 הרוחס ,הרוחס טימ רענעגעוו ןריפוצסױרַא ףיוא טשינ ןעמ טרעה ןפיוה יד ןופ
 ןופ חטש םעניילק םעד ףיוא ,ָאד זַא ,ךיז טכַאד סע ,סמערָא ףיוא ןוא סעציילּפ ףיוא
 ,תורוחס ןופ ןלַאװק עכעלּפעשסיואמוא ךיז ןעניפעג ,סַאג עשנעג רעד

8 + * 

 ןייא םיצולּפ ךיז ןכערב (ףָאהנעמַאז) עקישזד רעד ףיוא ,רעטייוו לסיבַא רעבָא
 ןופ טלעװ יד ןָא ךיז טבייה ָאד .עפש יד ןייא ךיז טּפמורש סע ןוא רעמיטכייר יד
 רעד סָאװ ,םעד ןופ דסח ןיא ןבעל סָאװ ,ךעלעגעוו ףיוא רעלדנעה ןופ ,"ךעלדסח.
 ןרעװ ללכ-ךרדב רעבָא .סַאג ןופ ּפָארַא טשינ לָאמַא ייז טביירט ,טנַאיצילָאּפ רעד ,יוג
 טימ ,םירפס ןופ ןשמַאר טימ ןעמ טלדנַאה געיעג ןיא ןוא ןבירטעג ןוא טגָאיעג ייז
 ,ןזײרּפ ךיז טזָאל סָאװ ,ץלַא טימ ,ץלַא טימ ,ןטכורפ ןוא ןסנירג טימ ,ףייז ןוא ךעלמעק
 ,הסנרּפ ןגָאלשסיױא ןָאק ןעמ סָאװ ןופ ןעמעלַא טימ

 -רַאפ עקישזד .עשרַאװ ןיא ןסַאלק ןוא ןדנַאטש ןופ ץענערג יד זיא סַאג עקישזד
 -ָאוו ןוא יקוװַאטס ןופ ךעלסעג עמערָא יד טימ עשרַאװ עשידיי עכייר סָאד טדניב
 -סיוא טעװ יז ןעוו ,עיצולָאװער יד זַא ,טפָאהעג ןבָאה עלימ ןוא יקווַאטס .עקסניל
 -ערוטש ןייג ןעמ טעװ ןענַאד ןופ .סַאג עקישזד ףיוא ,ָאד ןביוהנָא ךיז טעװ ,ןכערב
 רעלדנעה ןוא רעטעברַאנױל ןופ ךעלסעג עמערָא ענעי רַאפ .גנונעדרָא עטלַא יד ןעמ

 עשידיי עלַא .סעיצַאריּפסַא ערעכעה וצ רודזורּפ רעד ןעוועג סַאג-עקישזד יד זיא
 םיבוט םוי ןוא םיתבש יד ןיא .עקישזד ךרוד ןײגכרודַא ןזומ ןגעלפ סעיצַארטסנָאמעד
 סיוא-ןענַאד ןופ ןוא רעהַא ןעמוק יקװַאטס ןוא עקסנילָאװ ןופ טײקמערָא סָאד טגעלפ
 .עקסנַאלעיב *רעשירָאטַאלימיסַא, ןוא רעשיטַארקָאטסירַא רעד ףיוא ןייג

 ןופ ןוא ?סעקינּפולַאכ ,, ןופ סָאג יד :סַאג :עיװַאּפ יד ּפָארַא טייג עקישזד ןופ
 ..סַאלק זיא סע ןכלעוו וצ ןביירשוצ טנעקעג טשינ לָאמניײק טָאה ןעמ עכלעוו ,ןדיי
 עשיטנַאמָאר טימ ,סעקטאיצאפ ןוא ךעלמעדיוב טימ ,ןעוועג סַאג עקיטעמוא ןַא

 זַא ,טכַאדעג דימת ךיז טָאה סע .םירוחב עשידיי עשירעײנַאבטלעװ ןוא ךעלדיימ
 עשיפָאזָאליפ וצ-טביירש ןוא ןקעטָאילביב יד ןיא רעכיב טמענ סַאג עיוװַאּפ יד זיולב
 ..רעכיב יד ןופ ןדנַאר עסייוו יד ףיוא ןעגנוקרעמַאב

 : יִצ ג

 טבעל,, סָאװ ,סַאג יד זיא סָאד .עשטָאמס יד זיא עשרַאוװ ןשידיי ןופ ץענערג יד
 רַאפ ןגָארטעגסױרַא ָאד ןרעו רעזייה יד ןופ ןדייל ןוא ןדיירפ יד .?סַאג רעד ףיוא
 ,סע טסייה טלעוו יד ,יז ידכ ,טלעו רעד רַאפ טלעטשעגסױרַא ןרעוו ןוא ןרעיוט יד

 סרעלעק יד ןיא עשטָאמס ףיוא ןוא .טכעלש זיא'ס יצ ,טוג זיא'ס יצ ןטּפשמ לָאז

 .תולווע ןוא ןטכערמוא עריא טימ טלעוו יד ןרָאװעג טּפשמעג זיא
 רעצנַאג רעד ייב .טלעפעגסיוא טשינ עשטָאמס ףיוא טָאה ןביולג ןייק רעבָא

 סַאג רעדנַא םוש ןייק יוו ןעיירפ טנעקעג עשטָאמס ךיז טָאה ריא יבגל טכערמוא
 טלָאװ ןעמ יװ ,טרעגַאלַאב ןעוועג רעטַאעט עשידיי סָאד ָאד זיא ןטנוװָא יד ןיא .טשינ
 ..דיירפ ןוא טייהיירפ טלייטעג טרָאד
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 ןופ ,וָאנַארומ זיב ָאנשעל רעד ןופ ,עשרַאװ ןשידיי ןופ שינעטכידעג רעד ןיא
 רעקילדנעצ ןפרָאװעצ ןעוועג ןענייז ,עטערפ ןוא עקסרַאיניװָאנ זיב עשטָאמס רעד
 ןלוש ,םישרדמ יתב ןוא ךעלביטש-םידיסח עקילָאצמוא ,ןקעטָאילביב ןוא ןענייארַאפ

 טלעוו ַא -- סעיצקַאדער ןוא ןעלַאז-ןעייל ,סָאניק ןוא סרעטַאעט ,ס'הרות-דומלת ןוא
 סָאװ רעגַאב ַא ,טייהיירפ ךָאנ ןוא ןסיוו ךָאנ עקיטשרוד ַא טלעוו ַא ,טסייג ןשידיי ןופ
 ןצינערג ןייק טנעקעג טשינ טָאה
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 ,ןטכיר סָאד ךיז לָאז רעוו .טלעו עקידעבעל ַא זיא ,םלוע-תיב רעשנעג ןפיוא
 רעלַארטנעצ רעטשרע רעד ןיא ןיוש .ךיז ןיא ןבעל קרַאטש ַאזַא ןבָאה ןלָאז םירבק זַא
 סָאװ ,ןדיי "עטעוועדנופעגנייא , יד ,םיריבג רעװעשרַאװ-טלַא יד וטסנגעגַאב עײלַא
 ץלַא ,"רעשימייה , ץלַא רעטייוו סָאװ ןוא .תובצמ ענערָאמרַאמ ערעווש רעטנוא ןגיל
 ,ץנַאלג ןלופ ריא ןיא 13 עקצַאמָאלט טבעל ָאד .טלעוו יד טרעוו רעטנענ

 אזא טשרעה ָאד ."ץרפ-להא, ןרַאפ ּפעק יד ןגיוב ןוא רעטנענ ןייגוצ רימָאל
 -ָאמ םעד רעטנוא ןעור עכלעוו ,יד םורַא טשרעהעג טָאה'ס יו ,טייקטסנרע עקילייה
 - ,ןָאזעניד בקעי ןוא יקסינַא .ש ,ץרּפ ,ל .י -- טנעמונ

 .גרעבנסייוו .מ .י ןופ רבק רעד זיא טָא ןוא

 רעכעה ףיוא ךיז טבייה עטציּפשרַאפ ןוא עלעקנוט ַא ,הבצמ ס'גרעבמָאנ .ד .ה
 עז ךיא ,ןגרעבמָאנ .ד .ה ,ןקידעבעל א םיא עז ךיא זא ,רימ ךיז טכאד סע .עלא ןופ
 רעד זיא םיא ןופ טייוו טשינ .קילב ןפרַאש ןייז טימ הבצמ רעד ןופ ןטָאש ןיא םיא
 ייז רַאפ הבצמ רעקירעדינ רעד רעטנוא ןוא ,יקסנילראק זעוב רעליטש ןוא רעלעדייא
 ענייד רַאפ ףיוא טייטש טלעוו עצנַאג ַא .ןיוועל ןושרג ר"ד רעקידתוחקיּפ רעד --

 -- רעטייו טירט ַא ןוא שטיװעלַאכימ שינייב ,יקסנישטשעל:-רענרומכ ףסוי :ןגיוא
 ,לעסאק דוד ןופ הבצמ יד

 זיאס יו ,ענעדײשַאב ַאזַא טקנוּפ זיא יקסנימַאק לחר רתסא ןופ הבצמ יד
 עז ךיא זַא ,רימ ךיז טכַאד סע ןוא .טייקיבייא ריא ןיא טור סָאװ ,יד ןדיײשַאב ןעוועג

 -ַאק ןיא ענעצס רעד ףיוא יז עז ךיא ,יקסנימַאק לחר רתסא -- עקידעבעל ַא יז
 .םיטש עכעלרעטומ עטרַאצ ריא רעה ךיא .ענשזָאבָא ףיוא רעטַאעט ס'יקסנימ
 תבש רעד .רעמיצ ןלעקנוט בלַאה םעד ןיא "םהרבא ןופ טָאג, טגָאז תרפא עלערימ

 ,לַאז ןרעביא ,ענעצס רעד רעביא טבעוװש טייקליטש עקילייה ַא ,קעװַא טייג שדוק

 סנעמעלַא רעייז ןופ ןגנַאלק עמורפ ,עכייוו יד ןופ עטפושיכרַאפ ןדיי ןציז סע ווו
 ,יקסנימַאק לחר רתסא ןופ -- עמַאמ

 רעד ןופ רעטָאפ םעד -- םייהנקרעב רעדנַאסקעלַא ןופ הבצמ יד זיא טָא ןוא
 ןייא ןייק דנַאל םעד ןיא ןעוועג טשינ .ןלױּפ ןיא גנוגעװַאב רעוויטַארעּפָאָאק רעשידיי
 -סקלָאפ עניילק יד .גנוטער ַא יו ןעגנילק טשינ לָאז ןעמָאנ ןייז ווו ,הליהק עשידיי

 ןופ ןרָאי ערעווש יד ןיא ןבָאה סָאװ ,סעיצוטיטסניא יד ,ךעלטעטש יד ןיא קנעב
 ןגעלפ -- ןברוח ןלעירעטַאמ ןגעק טנַאװ-ץוש ַא יו טנידעג םזיטימעסיטנַא ןשיליוּפ

 ןעמָאנ םעד טנָאמרעד ןעמ יו ,"םייהנקרעב רעדנַאסקעלַא, ןעמָאנ םעד ןענָאמרעד

 ,ןטַאט ןכעלבייל ַא ןופ

 ןופ שימפיונוצ רעטסכעלרעדנוו רעד -- רעכַאמנשַאמַאק ןמלק זיא טָא ןוא

 -מרָאפ ַא ,רבק ןייז ףיוא ןייטש רעד .טייקיטסייג ןוא טייקכעלמיטסקלָאפ רעשידיי |

 ..יהמשנ סנמלק ןופ קורדּפָא רעד יו זיא ,רעטרעביושעצ-שירעלטסניק ַא ןוא רעזָאל
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 ןופ טקורעגּפָא ןענייז טלעוו רעשירָאטַאלימיסַא-טשיליוּפרַאפ רעד ןופ םירבק יד
 ,טייקכעלטלעוו-שידיי ןוא ?12 עקצַאמָאלט,,

 -עכָאק ןשידיי םענופ טקורעגּפָא זיא הבצמ ןייז -- יזננשא ןועמש רָאסעפָארּפ
 ַא טגיל הבצמ רענערָאמרַאמ רעשיטַארקָאטסירַא רעסיוױג רעד רעטנוא .ןבעל ןקיד

 יד רַאפ רעקירָאטסיה ןוא ּרעקיטילָאּפ רעשילױּפ רעטסערג רעד .זיר רעקיטסייג
 קיצניו רע טָאה רעהַא ןעמוקעג זיא רע רעדייא .רָאי קילדנעצ עכעלטע עטצעל
 ןיא ןליוּפ ןופ רעיײטשרַאפ רעד .ןבעל ןשידיי ןופ ןשינעלגנַאר יד וצ טַאהעג תוכייש
 ןפיוא ןבעל ןשידיי םענופ לייט ַא זיא רע ןוא דיי ַא ָאד ךיוא זיא עגיל-רעקלעפ רעד

 -עטניא ןוא טָאנעצעמ םעד ריא טנגעגַאב םיא ןופ תונכש ןיא .םלוע-תיב רעשנעג

 רעפמעק ןקיביײא םעד ,ןלױּפ ןופ ןסיוועג סָאד -- ןָאסגרעב וװַאטסוג טסילַאוטקעל

 רעד טגיל לסיבַא רעטייוו .ןטַאקָאװדַא עשיליוּפ יד ןופ ןיורק יד ,טייקיטכערעג רַאפ
 רעד ךיז טניפעג ייז ןופ תונכש ןיא .רעגניטע ןָאמָאלָאס -- ןדיי ןופ רעקידייטרַאפ
 ,יקסווָאכיב ןמלז רואינש רעשימייה ,רעמערַאוװ

 ןיא רעדנַאנופ ךיז טלקיוו ןבעל ןכייר ןשידיי םענעזעוועג םעד ןופ םליפ רעד
 | ,ןברַאפ ערַאברעדנוװו ענייז עלַא

 רעכלעוו ףיוא ,ךַארּפש רעקידתופתושב ַא ןופ רעמיורט רעד .ףָאהנעמַאז קיוודול
 -עפָאה ןופ ךַארּפש יד -- ָאטנַארעּפסע ,ןקידנעטשרַאפ ןענעק ךיז ןלָאז רעקלעפ עלַא

 רעשיחישמ רעסיורג ןייז זַא ןגָאז םיא ליוו ןוא רבק ןייז ייב ָאד ייטש ךיא .גנונ
 לָאמַא סָאװ רעקלעפ ךיז ןעײטשרַאפ לייוורעד זַא .ןרָאװעג םיוקמ טשינ זיא םולח
 .רָאנ ,ָאטנַארעּפסע ןופ טשינ ןרָאװעג טשרעהַאב טלעוװ יד זיא לייוורעד זַא ,רעגדע

 לָאמַא טעװ רשפא .גנולפייווצרַאפ ןופ ,טײקיזָאלסגנונפָאה ןופ -- ָאטנַארעּפסעד ןופ

 -יא יד זַא ,רָאטקָאד ןטוג ןטלַא םעד ןגָאז ןוא רבק ןקיזָאד םוצ דיי ַא ןעמוק ןענעק
 -רַאו ןיא 9 עקישזד ןופ טעניבַאק ןעלקנוט םעד ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ ,עעד
 ..טלעוו יד טשרעהַאב טָאה ,טָאטשנדיי רעוועש

 יד ןופ טלעװ רעד ןיא ,סוחי ןֹופ טלעוו רעד ןיא ןיירַא רימ ןעמוק רעטייוו
 "עג זיא טרעדנוהרָאי ןטנעצניינ ןופ טימ רעד ןיא .סעט'תודיגנ עשידיי רעװעשרַאװ

 -יבג ַא זיא הבצמ עדעי .סוגנזייא ןופ תובצמ עקיזיר ןלעטש וצ עדָאמ רעד ןיא ןעוו
 סעמרוט טימ ןדָאלעגרעביא ,קָארַאב רערעווש ַא זיא ליטס רעייז .גנוטסעפ עשיר

 ןָאנבױא םעד ןעמענרַאפ תובצמ יד טָא .ןסקיב-םימשב עטלַא יו ױזַא ,ךעלמערוט ןוא

 :זַא ,שידיי ןשירעמשטייד ַא ןיא הבצמ ַאזַא טלייצרעד טָא

 ,דנאלייוו ןיטשּפע בָאקאי סעד ןיטטאג ןײטשּפע עטעירנעה היורפ טהור רעיה.
 קילײה ,5609 ץרעמ ןט-9 םעד ןברָאטשעג ,סלַאטיּפסָאה ןשיטילעארזיא סעד סעזערּפ

 ."עהור ערהיא
 :ףאטיפע רעטמיירעג ַא טמוק סערדַא ןקיזָאד םעד ךָאנ דלַאב ןוא

 רעיצ רעטומ רעד ןוא ןעיורפ רעד,

 .רעיה ענייטש ןעזיד רעטנוא טהור

 טנייארעפ ןרעדניק ןעד עבעיל ענעטלעז ךרוד

 ",טנייוועב ןענהיא ךרוד ךילדניק ךיוא יז דריוו

 רעפסָאמטַא רעד ןיא ןײרַא ןעמ טמוק -- טלעװו רעשרעבייו רעד ןופ סקניל

 .ךרודַא טמענ דובכה תארי ןוא טייקמורפ ןופ ליפעג ַא .תונבר ןוא תודיסח ןופ
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 ַא ,םכח דומלת ַא ,חקיּפ ַא דיי ַא ,רעטומלרעּפ בר רעװעשרַאװ רעד טגיל ןָאנביוא
 .תוכלמל בורק ַא ןוא טנעמַאלרַאּפ ןשיליוּפ ןיא טַאטוּפעד ןעוועג זיא רע ,םינּפ תודה
 רענזָאּפ םייח בר רעװעשרַאו רעד טור ריא רעטנוא זַא ,טלייצרעד הבצמ עטייווצ ַא
 רבק רעד זיא טָא ןוא ,ןטכירעג עשיליױּפ יד ןיא טייקשידיי ףיוא טרעּפטקע רעד --
 -ַאב ַא ,רעלעטשטפירש ןוא ןטסילַאוטקעלעטניא עטסקידנטיײדַאב יד ןופ םענייא ןופ
 ברה -- עגָאגַאניס רעװעשרַאװ רעד ןופ רעקידערּפ רעד ,טסילַאטנעירָא רעטמיר
 בר רעװעשרַאװ רעד ,רעקנעד רעסיווג רעד טגיל םיא ןבענ .יקסנַאנזָאּפ לאומש ר"ד
 יד ןשיװצ סהרות-ןיד עטריצילּפמָאק ןטסרעממַא יד ןיא החמומ רעד ןוא ,רעטכעש
 ,יקסוָאדוי בייל םייח ןואג רעד -- ןטנַאקירבַאפ ןוא םירחוס עשידיי רעװעשרַאוװו

 -רַאו יד ןגיל ןטייצ עטלַא ןופ ןוא טלמונַא ןופ סוחי ןשינבר ןסיורג םעד םורַא

 -ירפ ךָאנ ןופ .רעלטייה לאנתנ ,רעקָאנראס יכדרמ טגיל ָאד .םיריבג עסיורג רעוועש

 -- סוגנזייא ןופ הבצמ רעקיקָאטשניײא רערעווש ַא רעטנוא ָאד טגיל ןטייצ עקידרע

 דנַאנַאכָאנ רָאי קיטיירד טָאה סָאװ ,ןײטשּפע בקעי 'ר ,ןבדנ ןוא ריבג רעסיורג רעד

 ןופ תונכש ןיא .עשרַאװ ןיא לָאטיּפש ןשידיי ןופ סעזערּפ ןופ לוטש יד ןעמונרַאפ

 -כוב ןוא רעגעלרַאפ עשידי עטשרע יד ןופ םענייא ןופ רבק רעד ךיז טניפעג םיא

 ןיא לָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה סָאװ ,גרעבסקילג ןַאי -- עשרַאװ ןיא רעלדנעה

 ,טרעדנוהרָאי ןטנעצניינ ןופ טפלעה רעטשרע רעד
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 סָאװ ,רעד רָאנ ןעזעג טָאה עשרַאװ ןיא ןעמונרַאפ ןבָאה ןדיי טרָא ןַא רַאפ סָאװ
 ,עשרַאוװ ןיא ירדנ-לכ טניווװעגייב טָאה

 -עג ןעמ טָאה עשרַאװ ןיא ןדיי טנזיוט קיצפופ ןוא טרעדנוה יירד ןלייצּפָא ףיוא
 טפרַאדעג ןעמ טָאה לדנַאה ןשידיי םעד ןענובשחסיוא ףיוא ,גנולייצ ַא טפרַאד
 ןעמ טָאה עשרַאװ ןיא ןבעל עשידיי עקיברַאפליפ סָאד ןענעקַאב וצ ףיוא ,ןסנַאליב

 זיא -- עשרַאװ ןיא טײדַאב ןבָאה ןדיי סָאװ ןעז וצ ידכ רעבָא ,ןשרָאפ טפרַאדעג

 .עשרַאװ ןיא טכַאנ-ירדנ-לכ ןייא ןייז-וצ-ייב ןעוועג גונעג

 רעד .עשידיי ןעוועג דרע יד ןוא למיה רעד ןענייז רוּפכ םוי ברע ןופ גָאט ןיא
 ןוא ןדיי ייב ירדנ-לכ רַאפ זיא'ס .רעטלייאעגוצ ַא ןעוועג זיא עשרַאװ ןופ ּפמעט

 -נַארפ ףיוא ןעוו ,"ןעשזד ינדנָאס,, רעד ןָא טמוק ,םייוג יד רַאפ ,ןסַאג ?ענעי, רַאפ
 ,םעטָא םעד ןבעל סָאד ןײא-טלַאה סעקוװעלַאנ יד ןוא רענַאקשיצ

 ץשידיי עטסנרע יד :ןעזסיוא טרעדנעעג ַא ןעמוקַאב ןבָאה עקישזד ןוא ווָאבישזג

 ןעמוקַאב ןבָאה סיפ עשידיי עקילייא יד .ןרָאװעג רעטסנרע ךָאנ ןענייז רעמינפ

 -עג ןעײװמַארט עלופ ןבָאה ןסַאג עשיױג יד ןופ .טעּפמיא ןרעסערג ךָאנ

 וצ ןרָאפעג ןוא טייקשידיי רעייז טנָאמרעד ךיז גָאט םעד ןיא ןבָאה סָאװ ,ןדיי טכַארב
 ,הבוט המיתח רמג ַא ןשטניוו טניירפ ןוא םיבורק ערעייז

 רעד ןוא גינָאה טימ טקעמשעג עשרַאװ רעביא למיה רעד טָאה רוּפכ םוי ברע
 .סעבָאב עשידיי עמורפ ןופ רעכיט עשיקרעט יד ןָא טנָאמרעד טָאה גנַאגרַאפ-ןוז
 ,טייקיבייא ןופ גנַאלק ַא טרעיוהעג טָאה טפול רעד ןיא

 ,1948 ,ביבא לת ,קָאטש ןוא ןייטש רעביא :ךוב ןופ
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 1912 ןיא עשראוו !

 ,ףיוה ןיא זיא רעטצניפ -- טרעמוז ןוא טנייש ןסיור
 לקעז ַא טימ דיי יד

 :ףיורַא קידשואי טיירש
 !לדנַאה ,לדנַאה

 ףיוק ךַאי
 -- ךיש עטלַא ,סעטַאמש עטלַא
 !גרַאװטלַא ,ךַאי ףיוק גרַאװטלַא

 סַאג ןופ ןָא טמוק ,קעװַא טייג רע זַא
 סַאפ ַא טימ ּפַאצַאק רעכיוה ַא
 ,ּפָאק ןקיטַארדַאװק םעד ףיוא

 ןֶא גנַאגפיוא טגָאז סָאוװ ,ןָאה ַא יו ךעלרעייפ

 ;ןירַא ףיוה ןיא רע טפור
 -- -- שזָארַאמ עיָאנרַאכַאס

 -- ןטסַאק ןלָאמש ןופ ָאנד ןפיוא

 -- ףיוה רעװעשרַאװ םעד

 ,טונימ רָאּפ ַא ליטש זיא

 ,ףיולעג ַא --- גנולצולּפ ןוא
 !ןעייג רעכַאמנצנוק ,רעכַאמנצנוק
 טײרּפשעצ ַא ךיז טיג קידנעלב

 -- סעטכַאלּפ עטרילָאק ללש ַא
 == לייד

 1898 רַאי ןיא ,דנַאלסורסיױו ,ישטיווָארַאוָא ןיא גריױבעג -- ןילטייצ ןרהא
 ןיא רָאי ַא טניוװועג .עקירעמַא ןיא 1939 טניז .עשרַאװ ןייק ןעמוקעג 1907 רָאי ןיא
 ןופ רבחמ שיערבעה ןיא ןוא שידיי ןיא רעטכיד .לארשי ץרא ןיא לָאמ עכעלטע .ַאבוק
 ,טסילַאנרוועז ,טסיצילבופ ;ןעייסע עשיפָאזָאליפ ,ןענַאמָאר ,סעמַארד תףעגנולמַאז-רעדיל
 ,קרָאי-ינ ,רַאנימעס ןשיגָאלָאעט ןיא רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןופ רָאסעּפָארּפ
 רָאטקָאד ,לארשי תנידמ ,עקירעמַא ןיא ץיירפ עזעירַארעטיל ןופ טַאערוַאל לַאמרעמ
 :ה"ע ןילטייצ ןנחלא ןופ רעדורב ,דיייה ןילטייצ ללה ןופ ןוז -- -- -- .שחאפ סירָאנָאה
 עירעטסימ רעשיגַארט רעד ןוא טייקניײש רעד טימ טייקנעגנורדעגכרוד עפיט ןיז
 .1912 ןיא עשרַאװ :עמעָאּפ ןייז ןיא טלַארטש עשרַאוו ןשידיי ןופ



 ןיל ט ײצ ןר הא
15 

 סע טכַאל קיטכיל

 .ןרעיורט סָאװ ,ןרעיומ עלעג ןגעק

 ןעייטש רעכַאמנצנוק

 .ףיױרַא ענעטַארד יד סיפ יד טימ

 .ףיוה רעד ךיז טלסיירט

 עקנילפ עגושמ סיפ .רעדניק ןעיירש

 טליּפש רוכיש ןוא --- ךיוה רעד ןיא ןעלּפַאצ ,ןעלּפַאצ

 .עקניראטַאק יד

 .ךעלריּפַאּפ ןיא סנשָארג ןעילפ רעטצנעפ יד ןופ

 טקנַאד רעכַאמנצנוק:-טּפיוה רעד

 .ךעלרינַאמ ךיז טגיונ ןוא

 יגעװ ןיא ךיז ןביילק רעכַאמנצנוק יד

 ןטסַאק רעלָאמש רעד טעװ רעדיוו

 תיתחת לואש ןייז ןופ

 ,למיה לקיטש ַא וצ ןשָאלרַאפ ןקוקפורַא

 .סעטכַאלּפ עקידנדנעלב יד ךָאנ ןעקנעב

 !טיײג טשינ !טשינ ךָאנ טייג ,רטכַאמנצנוק

 ,דיירפ יד ייז טימ ןוא .ןעייג ייז ,ןיינ רעבָא

 .רעדניק עקידנעיירש יד --- ייז ךָאנ

 קורב ןקידרענייטש םעד רעביא .סַאג יד טכָאק ןסיורד

 :עקשזָארד ַא קידרענוד טפיול

 רעדניליצ ןקיצנַאלג ַא ןיא רָאזָאד ַא
 .עקסוואבישזג ףיוא לביטש-הליהק םוצ טרָאפ

 טנַאװ רעד ייב טרַאה
 רעיומ רעביוט ַא ןופ
 ,טנַאקיזומ רעדנילב ַא טליּפש

 ,רעיורג ןשָאלרַאפ ַא ,רעגנַאל ַא דיי ַא
 ,סַאב םעד ,ענורטס עבָארג יד טסייר רע

 | סאפ ןטסוּפ א ןופ יװ יז טמורב

 רעיורט ריא טימ ןעמורברעבירא ליוװ ןוא

 ,סאג עצנאג יד

 ןראד םעד םענייז קימס םעד ּפָא רע טזָאל גנילצולּפ

 ןרַאטש טביילב םינּפ ןייז ףיוא

 יעיַאװַאה עקיקערש ַא

 טייג סע .דיי םעד ,ןרעהפיוא םיא טסייה עמ

 =- -- היוול ַא -- -- היוול ַא
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 ,דרעפ ייווצ ןערַאװש ןיא ןענַאּפש

 ,דרעב ןרעטַאלפ קידנטָאש
 ,ןייוועג ַא ףיוא טייג קיציּפש

 --- גנולק ַא טיג יַאװמַארט רעטציהעצ ַא
 ,ןייטש טביילב ןוא

 רעדער יד רעטנוא םיא טברַאטש סע

 .קנופ רעשירטקעלע רעיולב ַא

 רעדעי זומ ױזַא ,םדא"ןב רעד ךיז טשעל ױזַא

 תומה-ךאלמ ןכָאנ ןייג

 .תובא יד וצ םייהַא

 ,דרעפ יד ןענַאּפש םַאזגנַאל

 ,טרעהרַאפ סעּפע ןיא ,סעּפע ןיא טרעלקרַאפ

 ןצרַאװש םעד ךוט םעד ןיא רעכעל יד ךרוד ןוא

 עשידרעפ יד ןגיוא עכעלגנעל יד ןקוק

 .עשידרע-רעביא יו

 רעטיור רעד יַאװמַארט רעד .היוול יד ייברַאפ
 ,דלַאװג ַא טימ טפױלטנַא

 דלַאב ןוא
 רדח ןטנעָאנ ןופ ךיז טגָארטרעד

 ןשיור קיגנַאזעג ןגיוצעצ ַא
 ןשיולּפ עשידָאלעמ'ס יו

 :עניר ןיא ןגער ַא ןופ
 ,טגָאזעג טָאה --- רמאיו
 ,טָאג --- ינדא

 ,ןחשמ וצ -- השמ לא

 ןשיוק עלופ רעביא ךיז טיירשעצ ענעדיי ַא
 עזילַאװ ַא טימ סַאג ןפיוא ךיז טיירד קַאװטיל ַא סעּפע
 ,ריטרַאװק ַא יאדווא טכוז -- קיניישט םענרעכעלב ַא ןוא
 ,עזיל טייג טָא ,עז

 -- ריא טימ ,ןסרוק ס'נרעּפלַאה ןופ עקטסילבערפ יד
 :רעטרעלקרַאפ ַא רוחב ַא

 .עולב עשירעלטסניק ַא ,רָאה עגנַאל

 : רעטרעוו יד ליומ ןייז ןופ ןעילפ ןביוהעג

 .עומ -- גנופַאש -- עיועָאּפ

 ...ןגָארטעצ טריטעקָאק ,לשערג ַא יװ ןּפיל יד טקיכעלײקרַאפ יז
 ...שיעװרענ ,ךיוה רוחב םעד וצ יז טכַאל גנילצולּפ
 ןגָאז םיצל יד סָאװ ,עזיל עבלעז יד זיא סָאד

 .שישרבעה ףיוא טשלח יז זַא
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 !ערַאװ ַא ,ס'טכַאמ ערַאוו ַא !ַאש
 שטָאק ַא ןופ .ןפיול םידיסח

 .יבר רעד סױרַא טגייטש
 ! הארמ ַארַא'ס
 !טיײג רע יװ
 טיינש ךעליולב
 .סַאג רעד רעביא דרָאב ןייז
 ,ןעקנַאלב ןקָאז עסייוו יד

 ןעקנַאדעג ןיא עגר ַא טקניזרַאפ סַאג יד

 -- טייג סע רעוו ,רָאנ עז

 !טייג יבר רעד

 רעדיוו ןוא --- ייברַאפ

 רעדימרַאה ןקידוז ןקידרעמוז ריא טסיג

 .סַאג יד

 ,עשיצירּפ סעצנַאװ עקיד טימ ןַאמ רעטצעזעג ַא
 ,םיטהל ןוא ףושיכ טימ לופ ,ןגיוא עסייה
 ,םעטָא ןקידנענערב ןצרוק ַא
 ,טָארט ןטסעפ ןלענש טימ ןָא טמוק

 -- טלגילפ ענירעלעּפ עצרַאװש ןייז

 ,ךָאפ ַא ןוא רעטַאלפ ַא ,ךָאפ ַא ןוא רעטַאלפ ַא
 טפַאגרַאפ

 .ךָאנ םיא רעטצנעפ ןפיול

 ןעגנַאלק ,ןטלעו ,תורוד

 ,םיא ךָאנ ךיז ןגָאי
 ןעגנַאלרעד םיא ןליוו

 ,טילפ רע ,טילפ רע -- רע ןוא
 .ךָאק ןוא ץנַאלג ,ףושיכ ןצנַאגניא

 ךָאנ םיא טקוק לגניי טמולחרַאפ ַא
 ,ץרא-ךרד ןקידרעטיצ ןעמורפ טימ
 -- זיא סָאד רע ךָאד סייוו רע
 .ץרּפ שיבייל קחצי זיא'ס

 טדניוװשרַאפ רע ןעוו

 טניוו רעסייה א יוװ

 ,גָאר ןרעטניה

 ענירעלעּפ רעד טימ ןעמונעגוצ םיא טלָאוװס יו

 --- ,גָאט רעדנַא ןַא ,טלעוו רעדנַא ןַא

 רעטצנעפ םענעפָא ןַא ןופ טגנַאלרעד

 גָאלש ַא ,ץעז ַא ןיֹרַא סַאג ןיא

 .ןָאפָאמַארג ַא
 עשרַאװ ןיא ןָאּפָאמַארג ַא
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 ,עקירעמַא ןייק רעבירַא טנייוו
 :ןעמַארג ןיא ךיז טעב
 ןעמַאמ רעד עלעווירב ַא
 ;ןעמַאזרַאפ טינ וטסלָאז

 ,דניק ןיימ ,ביירש
 דניוושעג ביירש
 ןעמַאמ רעד עלעווירב ַא

 ,ףלעווצ טרעדנוה ןצניינ ןופ ןָאפָאמַארג רעװעשרַאוו
 ןגָארטרעד רימ וצ ךיז טָאה ןייוועג ןייד סָאװ
 !ףניפ קיצרעפ טרעדנוה ןצניינ ןיא

 ןגָאז ריד ןעק ךיא
 ,קרָאי-וינ ןופ ,ןענַאד ןופ
 ןבילבעג רעמ טשינרָאג זיא'ס זַא

 ןבירשעג רימ ןטלָאװ עלַא

 ןע'מי רעביא עלעווירב ַא

 ןעמַאמ רעד עלעווירב ַא

 -- רעבָא
 ...?עמַאמ יד זיא ווו

 ,1945 ,רעבמעצעד

 .דנַאב רעטשרע -- ''רעדיל עטלמַאזעג, ךוב ןופ
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: 
 ןילטייצ ןנחלא

 טי, 36 הא ט96.7 36 יא 967 36 היי טייא .26 966 יי 36 יפ נשא .ריא96.2 6 יאשע

 זיוה עשירַארעטיל סָאד
 )קי -2

 רעד ווו ,עשרַאװ ןייק ןבילקעגרעבירַא ענליוו ןופ ךיז רימ ןבָאה ,1908 רָאי ןי
 ךעלעווירב,, ענייז בילוצ רקיע רעד ,רעלוּפָאּפ רעדנוזַאב ןעוועג זיא רעטָאפ
 ,"טנייה,, ןיא טכעלטנפערַאפ ןַאד טָאה רע סָאװ ,ייטנגוי רעשידיי רעד וצ

 ןטסוװַאב ןוא םענעעזעגנָא ןַא וצ טרפכ ,רעביירש ןשידיי ַא וצ גנויצַאב יד

 ,ערעדנַא ןַא רָאג ןעוועג ,הפרש-טלעוו רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ןרָאי יד ןיא ,ןַאד זיא
 ףיוא יו ,רעביירש יד ףיוא טקוקעג תמאב ןַאד טָאה טנגוי עשידיי יד .טנייה יו

 ,טפַאשביל ןוא ץרא-ךרד ןקידריווקרעמ ייז קידנזײװסױרַא ,םיכירדמ ןוא רערעל עריא

 ךָאנ ןעועג טשינ .גנורערַאפ ןוא טעטעיּפ רערעדנוזַאב טימ ייז קידנעלגנירמורַא
 רעשידיי רעד ףיוא טפַאשרעה:יײטרַאּפ עטרעּפמולעגמוא ןוא עטצענערגַאבמוא יד ןַאד
 זיא לודג-ײטרַאּפ רעדעי טשינ זַא ,טנגוי עשידיי יד ןַאד ךָאנ טָאה טסווװעג ,סַאג
 קסוּפ רעד ךיוא ,טנייה יו ,זיא לטעלב-ײטרַאּפ סָאד טשינ זַא ןוא לודג ַא עקַאט

 ...רוטַארעטיל ןוא טסנוק ןופ םינינע ןיא

 ןקידנטיײדַאב ַא סָאג רעד ףױא ןענעגעגַאב טגעלפ ןעמ יװ ,ןופרעד זיולב ןיוש
 ,גנוטכַא יד ןוא סערעטניא םעד ןפיירגַאב טנעקעג ןעמ טָאה ,רעלעטשטפירש ןשידיי
 רעשיערבעה ןוא רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ יד ןרעו ןזיװעגסױרַא ןַאד טגעלפ סָאװ
 -טרָאװ ןוא םיקסוּפ יו ןרָאװעג טכַארטַאב ךעלקריוו ןַאד ןענעז עכלעוו ,רוטַארעטיל
 .רעריפ

 טגעלפ ,סָאג ןיא ןזייװַאב רָאנ ךיז טגעלפ עטַאט רעד ןעוו זַא ,קנעדעג ךיא

 טפיוהרעביא ,רערערַאפ ענייז ןופ ןּפורג עסיורג ךרוד ןרעוו טלגנירעגמורַא ךיילג רע
 ןרעטנוא ןעגנוטייצ ןוא ךעלכיב טימ ,גנודיילק רעשידיסח ,רעגנַאל ןיא טיילעגנוי ןופ

 ןגעלפ עכלעוו ,ןילטייצ ללה ןופ םידיסח עפרַאש ,טיילעגנוי עקיזָאד יד .םערָא

 טפַאשקנעב ,, ןייז ןופ רעדָא ,"ךעלווירב,, ענייז ןופ טרָאװ ןדעי ןעגנילש טשרוד טימ
 ןלַאז גנוזעלרָאפ יד ןליפסיוא ,ןגערב יד רעביא זיב ,ןגעלפ עכלעוו ,"טייקנייש ךָאנ

 עקסרַאיניװָאנ רעדָא ,(''רימזח2) שעל (?עינָאמרַאה,) עגולד ,עקסווָאבישזג ףיוא

 א

 ןיא ןריובעג -- ןילטייצ ןרהא ןופ רעדורב ,ןילטייצ ללה ןופ ןוז ,ןילטייצ ןנחלא
 ,1908 רָאי ןיא עשרַאוו ןייק ןעמוקעג .דנַאלסור-סייו ,ןָאשטַאהָאר ןיא 1902 רָאי
 -- ָאטעג רעועשרַאו ןיא ןברָאטשעג .טסילַאנרועז ,רעביירש תונורכז ,טעָאּפ

 םימכחל דעוו תיב רעד ןשוועג גנַאל ןרָאי זיא בוטש סנילטייצ ללה ,1942 רעבמעצעד
 -- 'בוטשש רעשירַארעטיל ַא ןיא , ךוב סננחלא ןופ טנעמגַארפ רעד ןוא עשרַאװ ןיא
 .םייה רעד טָא ןופ דליב עשיטנעטיוא סָאד
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 תפש יבבוח, רעוועשראוו עקילָאמַא יד ןופ לאז םעד רָאג יצ --- (?יקסלעיגנַא,)

 .רעביירש יד ןופ ןעמעוו ךָאנ טימ רעדָא ןילַא ,טפָא טגעלפ רעטָאפ רעד וו -- !"רבע
 יד -- סעמעט עשיטע-שיּפָאזָאליפ רעדָא עשירַארעטיל ףיוא ןטַארעפער ןענעייל
 ןוא םיא ןופ ןטערטּפָא טשינ ,סָאג רעד ףיוא וליפַא ,ןגעלפ טיילעגנוי עקיזָאד

 עקַאט טָא ,טפרַאדעג טָאה רע עכלעוו ףיוא ,ןגַארפ ײלרעלַא טימ םיא ןפיַאװרַאפ

 האנה ןבָאה טַאלג ייז ןגעלפ לַאפ ןטסעב ןיא .רעפטנע ןַא ןבעג ,רוכיד ידכ ךות

 ,טוה ןצראווש ,ןטיירב ןייז ןיא טגעלפ רע זַא ,יוזא געוו קיטש א םיא זטיילגאב וצ

 טרעגַאלַאב ,יבר ַא יו ןעזסיוא ,לטנַאמ ןצרַאװש ןכעלגנעל ןוא דרָאב רעגנַאל רעד טימ

 ,םידיסח הנחמ ַא ןופ

 ןגעוו גנוזעלרָאפ ַא סרעטָאפ ןיימ ךָאנ געט רָאּפ ַא סע זיא ןעוועג) לָאמנייא

 ַא ךיוא ןוא םערוטש א ןפורעגסױרַא ,קנעדעג ךיא יװ ,טָאה סָאװ ,'םיהלא תברק,

 ריצַאּפש ַא ףיוא סױרַא ךיא ןיב (ערעדנַא ןוא ץרּפ .ל .י דצמ קימעלָאּפ עפרַאש

 ,"םידיסח./ סעקּפורג עקידנעטש יד וצ טניווועג ןעוועג ןיוש ןיב ךיא .ןטַאט ןטימ

 ףיוא רעיױט ןופ סױרַא טגעלפ רע רָאנ יװ ,ןטַאט םעד ןעלגנירמורַא ןגעלפ סָאװ

 ,עקירעגיינ ןוא רעפיולכָאנ-םתס יד וצ טניוװעג ןעוועג ךיוא ןיב ךיא ןוא .סָאג רעד

 ןיא ךיילג ןטַאט םעד ןקוקנײרַא ןוא געוו םעד ןפיולרַאפ דימת זדנוא ןגעלפ סָאוו

 :עיצקַאפסיטַאס ןוא טייקנדירפוצ טימ ךיז קידנעקשוש ,ןײרַא םינּפ

 ,..ןילטייצ ללה ,..ןילטייצ ללה ---

 םעד טרעדנוװַאב ךיוא לָאמ ליפ בָאה ךיא זַא ,ןייז הדומ ךימ זומ ךיא ןוא

 רעד ףיוא עקירעגיינ יד וצ סױרַא-טזייו רע סָאװ ,ןטַאט ןקידלודעגמוא-ךעלנייוועג

 ,ךעלטניירפ טלכיימש ,ןסַאלעג ,קיור ןדעי טעמכ טרעפטנע ,דלודעג ליפ ױזַא סַאג
  טשינ ךָאנ ךיא בָאה ,לָאמ סָאד יו טיילעגנוי הנחמ ַאזַא ,,םידיסח,, ליפ ױזַא רעבָא

 ,סיוארָאפ ןעגנַאגעג -- ךיא ןוא רעטָאפ רעד --- רימ ןענעז עלייוו ערעגנעל ַא ,ןעזעג

 טָאה סע רעבָא ,ליטש ןעוועג זיא סע .זדנוא רעטניה -- קידנגייווש -- הנחמ יד

 ןעשעג סעּפע טעוװ דלַאב זַא ,סעּפע ךיז טיירג סע זַא ,טפול רעד ןיא טריּפשעג ךיז

 עפורג רעד ןופ עקַאט ךיז טָאה לָאמַא טימ .ןרעוו ןסירעגרעביא טעװ טייקליטש יד

 -גנַאל ַא ןַאמרעגנוי רעשידיסח רערַאד ,רעכיוה ַא סעּפע טלײטעגּפָא רעטײלגַאב

 -עגוצ קיטסַאה ןיא ןוא ,זָאנ רעסַאלב ,רעפרַאש רעד ףיוא ןלירב טימ ,רעטדיילקעג

 ןעוועג זיא ןַאמרעגנוי רעד .געוװ םעד םיא קידנלעטשרַאפ ,רעטָאפ םוצ ןטערט

 טשינ .ענַאטשעג רע זיא עליו ַא .ןצנַאג ןיא טרעטיצעג ,טריוורענעד קרַאטש

 טָאה ןּפיל עכיילב ענייז ןופ ןעגנוגעוַאב יד טיול זיולב ,טרָאװ ןייק קידנעגנערבסיורַא
 ןסָאלשַאב ,סיוא-טזייוו ,םיא טָאה רעטָאפ רעד .,ןגָאז סעּפע ליוו רע זַא ,טנעקרעד ןעמ

 ןָאטעג-גערפ ַא םיא טָאה רע םורָאװ ,ןפלעהוצסיורַא

 ?ןַאמרעגנוי ,טלָאװעג סעּפע טָאה ריא --

 :ןסָאשעגסיוא ךעלדנע ןוא טומ טימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה רוחב רעד

 ףיוא טָאג ַא ָאד זיא סע יצ ,ןגערפ טלָאװעג ךייא בָאה ךיא ,ןילטייצ 'ה ,ָאי --

 ...?שפנה'תראשה ָאד עקַאט זיא סע יצ ןוא טלעוו רעד

 יילרעלכ יד ןעמענפיוא ךעלטניירפ רעייז ךעלנייוועג טגעלפ רעכלעוו ,עטַאט רעד

 טימ ןריסערעטניא ךיז ןגעלפ סָאװ ,יד ןופ רעדנוזַאב ,רערערַאפ ענייז ןופ ןגָארפ

 דיז ןוא ןשרײהַאב טנעקעג טשינ לָאמ סָאד ךיז טָאה ,ןעמעלבָארּפ עשיפָאזָאליפ

 + טרעזייבעצ
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 ?ןַאמרעגנוי ,ןסיוװ סע ריא טליוװ ,סופ ןייא ףיוא ,סַאג רעד ףיוא ,ָאד -טָא --

 ,ךעלגעווַאבמוא עלייוו ַא ןענַאטשעג ,רעטפעלּפעג ַא ןבילבעג ךעבענ זיא רוחב רעד
 ןוא טיירדעגסיוא קיטסַאה ,ייטנוזעגייז , ַא ןָא ,רעטמעשרַאפ ַא ךיז רע טָאה ךָאנרעד
 ןעמונעג טייהרעליטש רעטײלגַאב עּפורג עסיורג יד ךיוא ךיז טָאה ךיילג ,קעװַא
 ,ןייגרעדנַאנופ

 :ןעמָאנ ןייז ןיא זױלב טשינ טדערעג טָאה ןַאמרעגנוי רעד זַא ,סיוא טזייוו
 ...הנחמ רעד ןופ רוביצ חילש רעד ןעוועג אמתסמ ,רע זיא סָאד

 עקסילש ףיוא ,'ףיוה ןשירַארעטיל, םעניא עשרַאװ ןיא רימ ןבָאה טניווועג

 רעטלַאװרַאֿפ רעד סָאװ ,רַאפרעד ןפורעג ףיוה םעד ןעמ טָאה ""רעשירַארעטיל, .0
 ה"ד ,ןַאמרעגנוי "רעשידיסח; א ןעוועג זיא רע םגה ,םַאזגנַאל ןרהא ,זיוה םענופ
 ץיּבש ףױא עלעטיה שידיסח ןיילק ַא ןוא עטָאּפַאק עגנַאל ַא ןגָארטעג ךָאנ טָאה רע

 א ןעװעג זיא רע ."השעמ רעד ןיא רעטּפַאכעג/ א ןעוועג ךָאד ןיוש זיא ,ּפָאק

 ןווָאלָאקַָאס טרעטעגרַאפ טָאה ,רעביירש עשידיי ןוא עשיערבעה ןופ רעגנעהנַא רעסיורג
 טקורדענּפָא טַאהעג ןיוש וליפַא ןוא ןבירשעג ןיילַא ןיוש טָאה -- רקיע רעד --- ןוא

 סרבוחל ןוא סנַאמשירפ רעטנוא סױרַא זיא סָאװ ,י"תורפס ,, ןיא עציקס עשיערבעה ַא
 גרעבנייוו .ז .צ רעביירש רעשיערבעה רעד ןעוועג זיא רבח-טנגוי ןייז ,עיצקַאדער
 טָאה סָאד ןוא -- שרדמ"-תיב רעגַארּפ ןיא טנרעלעג זייוולגניי ייז ןבָאה עדייב --
 ,לטלעוו ןשירָארעטיל םוצ ןדנובעגוצ רעמ ךָאנ ןעמַאזגנַאל

 רוטַארעטיל וצ טײקכַאװש ַא קידנליפ ,רע טָאה זיוה ַא ןופ רעטלַאװרַאפ סלַא

 רעדָא ,רעביירש רעמ סָאװ ןעניווו ןלָאז זיוח ןייז ןיא זַא ,טימַאב ךיז ,ןטַארעטיל ןוא
 םענופ סָאבעלַאב רעד .יירעביירש וצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא תוחּפה-לכל

 רעד-טָא ףיוא ךעלמורק טקוקעג ,ךיז טכוד ,טָאה ,ןסקָא ןופ רחוס רעכייר ַא ,זיוה
 טשינ טימרעד רעבָא ךיז טָאה םַאזגנַאל .,רָאטַארטסינימדַא ןייז ןופ ?!עיזַאטנַאפ ,
 ןטַארעטיל ןעניוװ זיוחה ןיא םיא ייב סָאװ ,טימרעד ןריצלָאטש טגעלפ ןוא טנכערעג
 יד ,זיוה סָאד ןלָאמ ןוא ןריטנַאמער וצ ףיוא וליפַא ."'רעוו-עליב, טשינ ןוא

 -שַאנ, ַא ןרישזַאגנַא םַאזגנַאל טגעלפ ,ןעגנוניוװ ערעדנוזַאב ןוא ןרָאדירָאק-ּפערט

 -ןבוטש ַא ןעוועג ךַאפ ןופ זיא רעכלעו ,םױבטסַאמ לאוי .רעביירש ַא ,ייטארב

 ןעוועג גנַאל-ןרָאי זיא ,ןלעװָאנ טקורדעג ןוא ןבירשעג ןַאד רעבָא ןיוש טָאה ,רעלַאמ

 סמױבטסַאמ רעטעברַא יד ."זיוה ןשירַארעטיל, םענופ רעלַאמ רענעריווושעג רעד

 טימ ןגעלפ -- "סעקינדַאלעשט,, טָאהעג טָאה ןוא י"רעטסיימ , ַא ןעוועג זיא .מ ---
 ...?קינטַארעטיל, רעד :ןפור קיטומטוג םיא ןגעלפ ןוא ןריצלַאטש סָאבעלַאב רעייז

 טניוװעג טייצ לקיטש ַא טָאה רעכלעוו ,רעטָאפ רעד זַא ,ךיז קידנסיוורעד

 ןופ עילימַאפ יד ןעגנערכוצּפָארַא העדב טָאה ,ענדָאלּכ ףיוא ,עשרַאװ ןיא ןיילַא

 ןייז ןיא ,םיא ייב ןעניוװ ןלָאז רימ זַא ,ןייז-לדתשמ ןעמונעג םַאזגנַאל ךיז טָאה ,ענליוו

 קידנעמוק ,ןוא הריד עקיסַאּפ ַא ףיוה ןיא טנוזעגסיוא טָאה רע .עקסילש ףיוא ,זיוה

 ,גנוניווװ רעטיירגעגוצ רעד ןיא ןרָאפרַאפ ךיילג עקַאט רימ ןענעז ,עשרַאװ ןייק

 :טניוװעג ,ןעמַאזגנַאל ןוא זדנוא רעסיוא ,ןבָאה !ףיוה ןשירַארעטיל,/ םעניא |

 טָאה רעכלעוו ,ןהכ יבצ ;עילימַאפ ןייז טימ רבוחל .פ רעקיטירק רעשיערבעה רעד

 ,ןיקייח השמ ןוא ,עשרַאװ ןייק שזדָאל ןופ ,ךיז טכוד ,ןבילקעג ןעביא ןַאד ךיז

 -קערָאק סלַא ,רעבירַא ךָאנרעד זיא ןוא ייהריפצה,, ןיא ןביושעג לָאמַא טָאה רעכלעוו
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 ,ךיא קנעדעג ,ןענהכ יבצ ןדנָאלב ןוא ןקיטכיזצרוק םעד ןגעו .!!טנייה,, ןיא ,רָאט
 ןרעטנוא טייטש ןטרָאק-טיזיוו ענייז ףיוא זַא ,ןלייצרעד ןַאמשירפ ,ךיז טכוד ,טגעלפ
 ןעמ ידכ ,םינּפַא -- לארשיב ירבע רפוס :סייוו ףיוא ץרַאװש טקורדעגּפָא ןעמָאנ
 ירבע רפוס ַא רַאפ םיא ןעמעננָא טשינ ןוא תועט ןייק ןבָאה טשינ הלילח לָאז
 , ..םייוג ןשיווצ

 בָאה ,"ףיוה ןשירַארעטיל, רעזדנוא ןיא טניווועג ןבָאה סָאװ ,רעביירש יד ןופ

 ,טייקליטש ןוא טייקלדייא ןייז בילוצ ,ןרעװָאכַאל לשיפ טַאהעג קיצניג רעדנוזַאב ךיא
 טזָאלעג טשינ טרָאװ ךיוה ןייק לָאמניק .ןעוועג ןַאמרעגנוי רענעדייז רעתמא ןַא
 ,רעביירש ץוח .ןעוועג -- םירחסמ עשירַארעטיל טריפעג טָאה רע םגה ןוא .ןלָאפ

 ,ליפעג סָאד טַאהעג לָאמעלַא ךיא בָאה -- ('םיפשר., ,''תורפס,, רעגעלרַאפ ךיוא

 קידנעטש ,טייז ַא ןיא ןטלַאה דימת ךיז טגעלפ רע ,ןלייצ טשינ ייווצ ןייק ןעק רע זַא

 ןיא ןרעװָאכַאל וצ ןעמוקפױרַא ךעלגעטיגָאט טעמכ געלפ ךיא .ןטָאש ַא יװ ןייג
 טלָאװ ךיא ,טײקטכַארטרַאפ ןייז ,טייקליטש ןייז ןרעדנוװַאב דימת געלפ ןוא בוטש

 ןייגנָא טשינ םיא ןגעלפ ןכַאזבוטש ןייק .טייקיָאד טשינ ןייז :טגָאזעג וליּפַא

 ךָאנ ,םיא טגעלפ בייווס ןעוו ןוא .ןשימ טשינ ךיז רע טגעלפ םינינע עשימייה ןיא
 טגעלפ ,ןשינעפיולרַאפ-בוטש-ןוא-ףיוה יילרעלכ ןלייצרעד ןעמענ ,ןעמוקמייהַא ןייז

 רָאנ ,ןרעה טשינ טגעלפ ,עילעטס רעד ףיוא ץעגרע ,טייז ַא ןיא טכַארטרַאפ ןקוק רע

 ,קירעיורט ןוא דלימ ,זיולב ןעלכיימש

 עטקורעגסיױרַא-ףרַאש טימ ,ןרעטש ןסייוו ,ןסיורג ַא טימ ,רערַאד ַא ,רעכעלכיוה ַא
 ןעזעגסיוא טָאה סע יװ ,עקַאט ױזַא טָא --- ןגיוא עיולב-לעה ,עסיורג ןוא ,ןקַאב-ןיק

 ,ףָאזָאליפ ַא ןעזסיוא ףרַאד טלעטשעגרָאפ ןַאד רימ ךיא בָאה -- רעװָאכַאל לשיפ
 וצ גנויצַאב רעטסנרע-לעטבוס ןוא טייקנייפ רעכעלרעניא ,טייקלדייא ןייז בילוצ

 ןדנובעגוצ םיא וצ ןעוועג ,טַאהעג ביל קרַאטש עטַאט רעד םיא טָאה ,טעברַא ןייז
 רעבָא ,עכעלטניירפ ןיא ןעמַאזצ ןעגנערברַאפ ייז ןגעלפ ןטנװָא ןוא געט עצנַאג
 רעװָאכַאל רעליטש רעד טגעלפ םיחוכיו יד ייב .סעיסוקסיד עקיציה לָאמטּפָא
 זיא רעטָאפ רעד םגה ןוא .קידװעדערַאב ןוא וויסערגַא קרַאטש לָאמַא טימ ןרעוו

 טָאה רעװָאכַאל -- ןרעװָאכַאל ןופ ןעגנואיושנָא ענייז ןיא טייוו ןעוועג ןַאד ןיוש

 ךיז טָאה רעטָאפ םייב ןוא טקנוּפדנַאטש ןשיטעטסע-ןייר ןופ רוטַארעטיל ןעמונַאב
 ףיױא קוק רעשיפָאזָאליפ-זעיגילער ַא ןריזילַאטסירקסױא ןעמונעג טלוב ןַאד ןיוש

 ןַא ןופ יו ןטלַאהעג קרַאטש םיא ןופ ךָאד רע טָאה -- ןבעל ןוא רוטַארעטיל
 .טפַאשהבורק עקיטסיײג ַא םיא וצ טליפעג טָאה רע סָאװ ,שטנעמ ןקידתוליצא

 טימ םיא ףיא טקוקעג ,ןטַאט םעד טצעשעג קרַאטש טָאה רעװָאכַאל ךיוא ןוא
 טפָא זיא ןעמ םגה -- סָאװ ,טעטירָאטיוא ןַא וצ יו ,םיא וצ ןגױצַאב ךיז ,טכרופרע

 רענעי ןופ .ןענרעל ךס ַא םיא ןופ ךָאד ןעמ ןעק -- ,גנוניימ ןייז וצ םיכסמ טשינ |
 יד -- 'םיפשר, יד ןיא ןטַאט ןגעוו גנולדנַאהּפָא סרעװָאכַאל טמַאטש עקַאט טייצ

 ,דלַאװ ןגנוי טימ טקעמשעג ןבָאה סָאװ ,ךעלטפעה עטליהעג-ןירג . ,עקידווענח ,עניד

 יד ןופ בור רעד ןעמוקפיורַא ןַאד טגעלפ ןרעװָאכַאל וצ ייס ןוא זדנוא וצ ייס

 ןטיזיו ןטַאטשּפָא ךיוא ןגעלפ סע .עשרַאװ ןיא רעביירש עשיערבעה ןא עשידיי
 ןעמוקּפָארַא ןגעלפ עכלעוו ,דנַאלסור ןקילָאמַא ןיא טעטש ערעדנַא ןופ רעביירש בור'ס
 ןימ ַא ןעועג גנַאל טייצ ַא 60 עקסילש זיא םורַא יױזַא .עשרַאװ ןייק טסַאג וצ
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 רעניווונייא 'יעכעלברעטש,. ,'עכעלנייוועג,, יד ןוא ,רעטנעצ רעשירַארעטיל-שידיי

 ןצנַאגניא טגעלפ םַאזגנַאל ."סוחי, רעייז טימ ןריצלָאטש ןגעלפ ,זיוה םעד ןופ
 .תחנ ןופ ןלַארטש

 :םיסנכנו םיאצוי עקידנעטש יד ןעז טנעקעג טפָא ןעמ טָאה "ףיוה., םעניא
 ןוא רָאה עכיוה ,ןגיוא עקידנענערב ,עכעלנירג-יולב ,עפיט יד טימ ןעמױבטסַאמ
 סעּפע ןעמורברעטנוא ןייג םייב קידנעטש טגעלפ רעכלעוו ,זָאנ רעטצינשעג-קיציּפש

 ייברעד קידנקיוּפ ,(ןַאמָאלעמ רעקידרעייפ ַא ןעוועג) ערעּפָא ןַא ןופ עידָאלעמ ַא
 ןטימ ןגרעבניטש בקעי ןקידװעדעריגרַאק םעד ;טּפול רעד ןיא רעגניפ יד טימ

 ןקידנצנַאטרעטנוא םעד ; גוצנא ןטנַאגעלע-דימת ןוא םינּפ ןשלגניי טעמכ ,ןקיכעלייק
 ןכעלטיור ,ןלופ ןטימ ןענָאסלענצַאק קחצי ןטגיילעגפיוא ןוא ןקידלכיימש-קידנעטש
 ַא טשינ סע לָאז רע ,ףיוה ןפיוא דניק ןייק ןזָאלכרוד טשינ טגעלפ רע) טכיזעג
 ,עלעג יד טימ ,ןַאמכיּפ בקעי ןכעלטיירב ,ןכיוה םעד ;(לקעב ןיא ןוט פינק ןטסעפ

 ךעלעקנערּפש-רעמוז עלעג ,עסיורג ,ןרעטש םעניילק ןטימ ,רָאה ענעריושעג-ץרוק
 ,רעצעז .צ .ש ןקידהרוחש-הרמ ןוא ןרַאד ,ןכעלגנעל םעד : םינּפ ןקידנכַאל ,םענעפָא ןַא
 סָאװ רָאנ טלָאװ רע יו ןעזסיוא ,טכיזעג םעניורב-ענדָאמ ןייז בילוצ טגעלפ רעכלעוו
 יילודג, ןקיטציא םעד ,ןענידליג םייח ;רעדנעל עטייה ,עטייוו ןופ ץעגרע ןעמוקעג

 ,עניילק יד טימ ,י'טנייה,, ןופ רעטרָאּפער ןקיטסלָאמעד ןוא דנַאלסור-טעיװָאס ןיא

 רעגנַאל ןוא שולעּפַאק ןצרַאװש ןטיירב ,טנעה עטרעקַאעצ ,עבָארג ,ךעלעגייא ענירג
 -ץמק ןקיציּפש ןטימ ,ןַאמריש .י .א ןקנירַאד ןוא ןקישטניילק םעד :ענירעלעּפ

 דוד סָאװ -- ךעלעגייא עטּפעלקרַאפ-בלַאה ןוא עטיור ,עקנַארק יד טימ ,עלעדרעב

 ןפורעג קיסַאּפש ,טײקכַאװש ןוא טייקיסקיווניילק ןייז תמחמ םיא טָאה ןַאמשירפ
 רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןַאמריש רעדיטָא) ."יקילעיוו רטָאיּפ
 ןרָאװעג זיא רע ווו ,לארשי-ץרא ןייק טרעדנַאװעגסיױא רעטעּפש ,בגא ,טָאה ,רענדער
 ןוא ןַאמטַאר ,רעוט רעכעלטפַאשלעזעג ןוא טסיצילבוּפ רעשיערבעה רענעעזעגנָא ןַא

 טימ ,ןגרעבנעסייוו ןקיצײלּפ-טיײירב םעד ;(היריע רעמילשורי רעד ןופ רַאטערקעס

 -לעוו ,ןָאברַאפ רעדנַאטקעלַא .רָאה ענעריושעג-ןיילק ,ןקַאבניק עטצרַאטשעגסױרַא יד
 ןטָאט םוצ ןעמוקפירַא טגעלפ ןוא ןביירש וצ ןביוהעגנָא סָאװ רָאנ ןַאד טָאה רעכ
 ךיז טָאה טכיזעג שילָאגנָאמ-בלַאה ,ךעלבלעג ןייז ךעלדיל עטשרע ענייז ןענעייל
 שידיי ,ןיילק ןוא עטָאּפַאק רעשידיסח רעגנַאל רעד וצ טסַאּפעג טשינרָאג סעּפע
 ןקיציּפש ,ןפרַאש ןטימ ןטרעבליג המלש :;(ןגָארטעג ןַאד טָאה רע סָאװ ,עלעטיה

 ערעווש יד טימ ,לכיימש רעקיטעמוא ןַא ןבעווש דימת טגעלפ סע ןכלעוו ףיוא ,םינּפ

 ןיא ןעמוק דימת טגעלפ טרעבליג) םידגב עגעגָארטעגּפָא ,עכעלנירג ןוא טירט
 רעשידיסח רעװַאקישט ַא -- ןַאמנעטשרעג קחצי רבח ןעמיטניא ןייז ןופ גנוטיילגַאב
 וצ טקורדעג ןוא ןבירשעג ךיוא טָאה רעכלעוו --- ,עטָאּפַאק רעגנַאל ַא ןיא ,רוחב
 ןטערטעגּפָא טשינ ,ואולמו םלוע ןַא ןטרעבליג ןופ ןטלַאהעג טָאה רעכלעוי ןוא ךעלסיב

 ןקידריוקרעמ םעד ןגעװ .ןגיוא עטבילרַאפ טימ םיא ףיוא טקוקעג ןוא םיא ןופ
 "רעד וצ רעדנוזַאב ןעמוקסיוא ךָאנ זדנוא טעװ ןַאמנעטשרעג-טרעבליג "!לרָאּפ ,
 עכעלצרַאװש ,עקידנפיול יד טימ ןַאמנייטש רזעילא ןכעלזייב ,ןרַאד םעד :; (ןלייצ
 .ךעלעסנָאװ ענעריושעג-קירעדינ ןוא ןגיוא

 ןכױה םעד :'ףיוה ןשירַארעטיל, םענופ רעכוזַאב סלַא ךיוא קנעדעג ךיא
 עצרַאװש-טעמַאס עכעלגנעל יד טימ ,קילב ןקיטעמוא ןטימ ,שטיװָאלַאגעס .ז ןרָאד
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 רדסכ ,טײקרַאד ןייז תמחמ ,םיא זיא סָאװ ,זדלַאה ןיא ּפָאנק ןסיורג ןטימ ןוא רָאה
 ןוא קָאטסילַאיב ןופ ןעמוקעג טַאהעג סָאװ רָאנ זיא .ס) ּפָארַא ןוא ףױרַא ןפָאלעג

 רעד ףיוא ןעזרַאפ ,'טירט עליטש, סנייז רעדיל לטפעה טשרע'ס ןבעגעגסױרַא

 טימ ,רָאה עגנַאל ןיא ,רבחמ ןופ דליב ַא טימ עליה רעכעלבלעג ,רעקנירַאד

 ןסּפעש .ח .א ,שטיווָאננעמש דוד ןקידתועינצ ,ןליטש םעד ;(טנעה עטגײלרַאפ

 ןקיטַאלג ןוא ןגיוא עצרַאװש ,עקיכעלייק ,רָאה עכייוו ,עגנַאל יד טימ (ימלא .א)
 ןוא סיפ עניד יד טימ ,(דליוונאוו .מ) ןעוואק ןקנירַאד ,םעניילק םעד :םינּפ ןשלדיימ

 גנוזעלרָאפ ַא ןטלַאה וצ טיירגעג גנַאל-םישדח ךיז טָאה רעכלעוו ,קַאב רעכעלמורק

 זדנוא ייב ןציזּפָא געט עצנַאג רעבירעד טגעלפ ןוא ןטַאט ןגעוו ''רימזה,, ןיא
 ,םיבתכ עטקורדעג-טשינ ןוא עטקורדעג סנטַאט םעניא קידנרעטשינ ןוא קידנרעטעלב
 טָאה ןעמ :ןעגנולעג טשינ רעבָא זיא יז ,ןטלַאהעג גנוזעלרָאפ יד עוואל טָאה ףוסל)

 תעב ,יז טָאה (יקסנירעמעשט) עליכדרמ 'ר ןוא לסיבַא טקזוחעגסיוא ,ךיז טכַאד ,יז
 ןוא ןקַאמשעג:טשינ-ַא טימ טרטּפעגּפָא םתס ,גנוזעלרָאפ רעד ךָאנ עיסוקסיד רעד

 ןעמחנמ ; ...עירָאקיצ ןוא עװַאק טימ תוכייש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ץיוו ןזָאלטקַאט

 -נענערב-יולב ןוא ענירּפושט רעשירעליווו ,רעצרַאװש ,םינּפ ןקיכעלייק ,םענייש ןטימ

 עכעליורג יולב טַאהעג ןריזַאר ןכָאנ לָאמעלַא טָאה סָאװ ,ןקורד דוד ;ןגיוא עקיד

 ,ןגָארט וצ טָאהעג ביל טָאה רע עכלעוו ,ןגוצנָא עטלטסעקעג יד ןיא טָאה ןוא ,ןקַאב
 טָאה סָאװ ,ןעניסענג ןסינ ירוא : ביבח ןורחא ןורחא --- ןוא ?"ידנעד ,, ַא יו ןעזעגסיוא
 ,סור ַא יװ ןעזעגסיוא רעכיג ןגיוא עטמולחרַאפ ,עיולב ןוא ּפָאק ןדנָאלב ןייז בילוצ
 ,רעדורב ןייז ןעמוקטימ טפָא ךיוא טגעלפ ןענסינ ירוא טימ) ןוז ַא סבר ַא יו רעדייא
 רע זיא טלָאמעד ."המיבה,, ןופ טסיטרַא ןוא רעסישזער רעקיטציא ,ןיסענג םחנמ
 | .(עשרַאװ ןיא רערעל-לוש רעשיערבעה ןעוועג

 -עטיל רעשידיי-שיטעיווָאס רעד ןיא םילודג יד ןופ רענייא ,שטייט השמ ךיוא
 ַא ,רעקירעדינ ַא .ףיוה ןשירַארעטיל ןיא רעמוקנײרַא רעטּפָא ןַא ןעוועג זיא ,רוטַאר
 סעסנָאװ עכעלסייוו ,עקיציּפש ,ךעלעגייא עקיציּפש-יורג ,עניילק טימ ,רעכעליורג
 לסיבַא ,ןייג םייב רע טגעלפ ,זָאנ רעקיד רעד ףיוא ןלירב עטצעזעגפיורַא-טסעפ ןוא
 ""ףיוה, ןיא םירָאװ ,ןעוועג טשינ ,סיוא טזייוו ,רע זיא ריבג ןייק .ןעגנירּפשרעטנוא
 ,רעדיל ענעבירשעגפיוא-יינ ענייז ןענעיילרָאפ אקווד טשינ ןעמוק טּפָא רע טגעלפ
 ..דסח-תולימג ַא ןטַאט םייב ןעייל ךיוא רָאנ
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 דנַארב רעד ברלע

 ןץצ----2

 ,1914 רעמוז-טי

 ,גנורעלקרעד-עיצַאזיליבָאמ רעלעיציּפָא רעד רַאפ רעירפ גָאט ַא טימ שטָאכ 48

 לכ י"ּפע ,םיתפומו תותוא טימ ''הריפצה,, ןיא ןזיוועגפיוא ווָאלָאקָאס םוחנ טָאה

 ןבָאה סָאװ ,יד זַא ןוא טלָאמעג טשינ זיא המחלמ עשיעּפָאריײא ןַא זַא ,עקיגָאלה יקוח

 ןעמוקעג טרָאפ ךורבסיוא-דנַארב רעד זיא ,םינָארַאנ ןענעז ,גירק-טלעוו ַא רַאפ ארומ

 ןפייר עקידרעייט-קיטולב טימ קלאפ ןוא דנַאל ןעמונעגמורַא ןוא

 טָאה ךיג ףיוא .המוהמ ַא ןרָאװעג זיא עשרַאװ םורַא רעטרע-עשטַאד יד ףיוא
 רעמָאט :ןיירא טָאטש ןיא ןעיצּפָא ןוא םילטלטמ לסיב'ס ןקַאּפ ןעמונעג ןעמ

 טרָאפ טָאטש רעסיורג רעד ןיא ןעמ זיא ,ןהעשַאב טשינ לָאז העש יד ,ןעו-סָאװ

 ךיז לָאז טָאג ןייא זַא ,טּפָארּפעג ןעוועג ןענעז ןגוצ יד .שפנ ןטימ רערעכיז
 ןעגנָאהעג זיא ןעמ ,ןענָאגַאװ יד ןופ ּפערט יד ףיוא ןרָאפעג זיא ןעמ :ןעמערַאברעד

 ,ןגילפ םירמח יו ,רעטצנעפ/ןָאגַאװ יד םורַא ןטיורד ןופ טּפעלקעג ,רעכעד יד ףיוא
 "ַאב רעד ןופ ןגָארטעג ךיז ןכָאה עקידנפױלטנַא יד ןופ ןדלַאװג ןוא תולוק יד
 ןרָאטקעּפס טימ ןעוועג בשימ ךיז טָאה עטַאט רעד .לביטש רעזדנוא וצ זיב עיצַאטס

 ,יקצולירּפ י"ןטלַא , םוצ ןייגרעבכירַא ייז ןלָאז עדייב זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע ןוא
 ןיקצולירּפ ייב .ווָאפעזוי רַאפ עיצַאטס ַא ,ןילַאכימ ןיא טניווועג טלָאמעד טָאה רעכלעוו
 טָאטש ןיא קירוצ ןרָאפנײרַא :סולשאב רעקיטליגדנע רעד ןרעוו ןעמונעגנָא לָאז

 ,םעז רובעי דע ,?עיניל, רעד ףיוא ,ָאד ןביילברַאפ רעדָא ,ןיירַא

 םוצ ,סופוצ טזָאלעג ךיז ןנַָאה רימ ןעוו ,גָאט רעסייה-ענרַאּפ ַא ןעוועג זיא סע

 ,ךיא ןוא רָאטקעּפס ,עטַאט רעד זיא ןעגנַאגעג .ןילַאכימ ןייק ,ןיקצולירּפ "ןטלַא;

 ,ןשינעעשעג עסיורג ייב עבט ןייז יו טשינרָאג -- קיור ןעוועג דָארג זיא עטַאט רעד

 יד עֹואֹּפ ןעגנַאגעג זיא רע .ןגָארטעצ ענדָאמ ןעוועג זיא רָאטקעּפס אקווד רעבָא

 ןוא ,ת?ובשחמ ןיא ןעקנוזרַאפ ,ּפָאק ןטיָאלעגּפָארַא ןַא טימ ,טעיניל-ןַאב עקיצנַאלג

 ּפָאק ןטימ ןוטעג-לסיירט ַא ,ןבעגעג:קעוו ַא ךיז רע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ זיולב

 ןטיור ןופ סייוש םעד טשיוװעג ןוא לכיט א ענעשעק-םיווב ןופ ןגױצעגסױרַא

 דנוי"ענ ןדנלע ןייז טליפעגרָאפ טלָאמעד ןיוש רע טָאה רשפא ,טסייוו רעװו .ןרעטש

 ...ףוס ןדנלע ןייז ןוא

 ןױוש זיא שיט ןפיוא .טייצ-גָאטימ ןיקצולירפ וצ רימ ןענעז ןעמוקעגנָא

 ןטָאירטַאּפ-המחלמ ןבָאה זירַאּפ ןיא זַא ,העידי ַא טימ ,םַארגעלעט-גנוטייצ ַא ןגעלעג

 יד ןענעקרעד וצ ןעוועג טשינ זיא טכיזעג סיקצולירּפ ףיוא .ןסערָאשז ןסָאשרעד

 טקידנערַאפ ןוא עדנַארעװ רעד ףיוא קיור ןסעזעג זיא רע .גנוגערפיוא עטסדנימ

 טשינ טָאה רע .ךעלרעק יד קיטניזרָאפ קידנפרַאװסױרַא ,טָאּפמָאק-ןשרַאק םעד

 ,טנוה ןסיורג םעד ּפָארַא שיט ןופ סעּפע ןפרָאוװצּפָארַא עלייו עדעי ןסעגרַאפ

 ליומ ןיא רַאה ןייז ןקילב ענדעשז טימ טקוקעג ןוא סיפ ענייז ייב ןגעלעג זיא סָאװ

 :טײקטכַארטרַאפ ןוא טייקיטעמוא סרָאטקעּפס טשודיחעג זיולב טָאה ןיקצולירּפ .ןיירַא

 ...ךייא רַאפ טשינ טסַאּפ'ס ,תונמאנב ...?סָאד ןיא סָאװ ,רָאטקעּפס ,ַאה --

 ...?ןעשעג זיא סָאװ
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 ןפיוא טקוקעג קירעירט זיױלב טָאה רע .טרעפטנעעג טשינ טָאה רָאטקעּפס
 "ןַאנַאפ ךיז טָאה עטַאט רעד .ןקעטש ןבָארג ןייז ןָא ּפָאק םעד קידנרַאּפשנָא ,טנוה
 ."רעהַא ןענעז רימ ןכלעװ ןגעװ ,ןינע םעד חוכמ 'ןטלַא, ןטימ טסעומשעגרעד|

 זיא רעכיילג רעבָא ,ָאטשינ זיא הנכס ןייק זַא ,ןטלַאהעג טָאה יקצולירּפ .ןעמוקעג
 ךיז טעװ המחלמ יד .ןײרַא טָאטש ןיא קירוצ ךיז ןביולקוצניירַא ןגעווטסעדנופ

 יד טימ .םורַא םישדח יירד-ייווצ ַא ןיא -- סנטסכעה ,ןכָאװ רָאּפ ַא ןיא ןקידנע
 טשינ זיא סע זַא ןטַאט םעד ןגייצרעביא טוװרּפעג רע טָאה ןטנעמוגרַא עטסקרַאטש
 ךָאד טעװ ןעמ .םישדח עכעלטע יוװ ,רעגנעל ןעיצרַאפ ךיז לָאז המחלמ יד ,ךעלגעמ

 ןענָאילימ ןעגנערבמוא טשינ ךָאד טעװ ןעמ ,הטיחש-טלעוז ַא וצ ןזָאלרעד טשינ

 !סנבעל עכעלשטנעמ
 רָאטקעּפס .,ןצעז ןעמונעג ןוז יד ןיוש ךיז טָאה ,ןעמוקעגקירוצ ןענעז רימ ןעוו

 :ןקעטש ןטימ ןזיוועג ןוא למיה ןקידרעייפ ןפיוא טקוקעג טָאה
 ...!םי רעקיטולב ַא --

 ןצנַאגניא זיא טייקיור עקידרעירפ יד .סַאלב ןרָאװעג לָאמָאטימ זיא עטַאט רעד

 רעצרַאװש ,רעסיורג רעד ,טרעביושעצ ןעוועג זיא ענייז דרָאב יד .ןדנווושרַאפ
 ןוא ןגיוא יד טעשזורמרַאפ טָאה רע .טייז ַא ןיא טקוררַאפ םיא ךיז טָאה שולעּפַאק

 ןטעלג ןעמונעג רע טָאה רעגניפ עקידרעטיצ טימ ,ךיז וצ רעטסעפ ךימ טעילוטעגוצ

 ךיז טָאה סע .סעניש-ןַאב יד ןבעל ןעגנַאגעג רימ ןענעז קידנגייווש ,ּפָאק ןיימ
 ןענָאגַאװ טכַארפ ענעפָא ,עכעלטיור:קיצומש טייק עצנַאג ַא :גוצ ַא טרעטנענרעד

 טריפעג ןיוש ייז טָאה ןעמ ןטַאדלָאס טימ טּפָארּפעגנָא ןעוועג ןענעז ןענָאגַאװ יד

 ,דלעפ ןפיוא עקּפורג רעזדנוא ןעזרעד ןבָאה ייז ןעוו .עיצילַאג ןייק ,טנָארפ םוצ
 .ןגיוצעצ-קיטעמוא ,טקנעברַאפ-ליטש ןעגנוזעג ןבָאה ייז .ןעגניז ןעמונעג ייז ןבָאה

 עכלעוו ןופ ,סעפעטס עשיסור עטיירב-קירעיורט יד ןיא טנָאמרעד טָאה ןוגינ רעייז
 ...רעמ ןעמוקוצקירוצ טשינ ףיוא ןסירעגּפָא סָאװ- רָאנ ייז טָאה ןעמ

 .בוטש רעשירַארעטיל ַא ןיא :ךוב ןופ

 ,1946 סערייא-סָאנעוב

 .13 ןוא 2 לטיּפַאק ןופ ןטנעמגַארפ
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 ןילטייצ ללה

 : 5 7 סט 7 טט יי 6 יי 6 יי יט יט יד נס יי נס יט יי 6 6 יב

 דיפרת'ה -- "ךַאנַאמלַא רעװעשרַאװ. רעזדנוא ןופ עעדיא יד
 ןקי 2

 "טסניק רעשידיי רעד ןופ רעטנעצ ַא ןרָאי ליפ ןופ ךשמ ַא ןיא ןעוועג זיא עשרַא
 ןיא ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ רעטנעצ רעד טָא זיא סרעדנוזַאב .גנופַאש רעשירעל וו

 עסיורג יד ,דליב ןוא טרָאװ ןופ רעטסיימ רעסיורג רעד ,ץרּפ .ל .י ןופ ןטייצ יד
 טָאה -- ץרּפ --- קנַאדעג רעקידנפיול-סיוארָאפ ,רעקיורמוא רעד ,המשנ עקידנעגניז
 ןדיי ַאב סקידנפַאש ןוא סקידעבעל ,סגנוי ןעוועג זיא סָאװ ץלַא ךיז וצ ןגיוצעגוצ

 ,ערעדנַא רַאפ ןַאמשירפ דוד ןעוועג זיא ,ענייא רַאפ ץרּפ ןעוועג זיא סָאװ סָאד
 רעשיטילַאנַא רעמ -- רעטייווצ רעד :טסייג רעשיטעטניס רעמ -- רעטשרע רעד
 ךיז ןעמענרַאפ וצ עבַאגפיױא רעקיטציא רעזדנוא ןיא ןיירַא טשינ טייג סע .טסייג
 ןוא ץרּפ :טקַאפ ןטנַאקַאב לַארעביא םעד רָאנ ןענעכיײצַאב רימ .ןעגנוצַאשּפָא טימ
 -בעה-יינ רעד ןופ ייס ,עטכישעג קיטש ַא ןוא גנוגעווַאב קיטש ַא ןענייז ןַאמשירפ
 ,רוטַארעטיל רעשידיי-יינ רעד ןופ ייס ,רוטַארעטיל רעשיער

 -מָאנ ,שַא ןופ ןטלַאטשעג יד ףיוא זדנוא רַאפ ןעמיווש ,ץרּפ ןגעוו רימ ןדער
 ,טקידנעעג טשינ שטָאכ ,ןבױהעגנָא ךיז טָאה סעצָארּפ-סגנופַאש רעייז ,ןעזייר ,גרעב
 ןופ עטסעב יד ףיוא םויה דע ךָאנ טגיל עשרַאװ ןופ לּפמעטש רעד ,עשרַאװ טימ
 .ןעגנופַאש ערעייז

 .מ .י ףעמענ יד ןענָאמרעד וצ גונעג זיא סע ?ןענָאמרעד ןעמענ ךָאנ רימ ןלָאז

 ;עינרעבוג רעוועליהָאמ ,עמרָאק ןיא ,1871 רָאי ןיא ןרױבעג -- ןילטייצ ללה
 ה'כ -- 1943 ילוי ןט:28 םעד רע זיא ָאד .עשרַאװ ןיא טניוװועג 1907 רָאי ןופ
 ןפיל יד ףױא שידק-ןנבר ַא טימ -- ןיליפת ןוא תילט ןיא ןוטעגנָא -- גישת'ה זומת
 ענייא .םשה שודיק לע ןעמוקעגמוא זיא ןוא ,ןטסימרוטש יד וצ ךיילג ןעגנַאגעג --
 לעווש רעד זיב עשרַאו ןשידיי ןופ ןטלַאטשעג עקידנריפ עקיטסייג עסיורג יד ןופ
 :רעכיבלמַאז יד ןענײשרעד ןענייז 1926 ןוא 1923 ןרָאי יד ןיא .ןברוח ןטירד ןופ
 םעד .ןטייז 1,000 -- ןטפירש רעוועשרַאוו --- ןטייז 500 -- ךַאנַאמלַא רעועשרַאוו
 סָאד .ןילטייצ ןרהא -- ןטפירש יד ,טריגַאדערטימ ןילטייצ ללה טָאה -- ךַאנַאמלַא
 ללה ןבירשעג -- עיצקַאדער רעד ןופ ןעמָאנ ןיא --- טָאה ךַאנַאמלַא םוצ טרָאװכַאנ
 ןופ רעטנעצ ןשירעפעש סלַא עשרַאוו ןופ טײטַאב םעד קידנכיירטשרעטנוא ,ןילטייצ
 עקיזָאד סָאד עיגָאלאטנַא רעד ןיא ןעגנערב רימ .רוטַארעטיל -טלעוו רעשידיי רעז
 .ָאזנעטסקע ןיא טרָאװכָאנ
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 ןגָארטעג טָאה סָאװ ץלַא ?ייז דָארג סעּפע סָאװ ןוא .דלעפנעזָאר הנוי ןוא גרעבנסייוו
 -רַאפ זיא -- ןרָאי עטצעל יד ןיא סלעניגירַא סאווטע ןוא סעיינ סָאװטע ךיז טימ
 .עשרַאװ טימ ןפוא םענעי רעדָא םעד ףיוא קיטסייג ןדנוב

 קעװַא ןענייז --- ןַאמשירפ ןוא ץרּפ -- רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ ןעעפירָאק יד
 סע סָאװ ץלַא ןיא ךָאנ רעבָא טבעל טסייג רעקידנפַאש רעייז .טייקיבייא רעד ןיא

 טציא ךיוא עשרַאװ זיא ייברעד .ןדיי אב גָאט ןקיטנייה אב טעטכיד ןוא טקנעד
 ,ןפַאש ןקיטסייג ןשידיי םענופ סרעטנעצ ערעסערג יד ןופ רענייא ןבילבעג

 -- תוחוכ עקידנפַאש עשידיי רעװעשרַאװ רעבָא ןענייז ףיורעד קידנקוק טשינ

 ןטייצ יד ןיא .ןרָאװעג טרעטילּפשעצ קרַאטש -- ןרָאי המחלמ יד ןיא סרעדנוזַאב

 ןענייז סָאװ ,ןבָאגסױא עשירַארעטיל ענעדיישרַאפ ןײגסױרַא ןגעלפ ץרּפ .ל .י ןופ

 יד ןיא .טרפב עשרַאו ןופ ןוא -- ללכב ןפַאש ןשידיי םענופ םוכס רעד ןעוועג

 -- זיא ןשינעייװכָאנהמחלמ יד ןופ ןרָאי יד ןיא טציא ךיוא ןוא --- ןרָאי-המחלמ

 ןיא ,עלעקניוו ןייז ןיא רעדעי ,רעדנוזַאב ךיז רַאפ טפַאש רעדעי .הליבחה הדרפתנ

 -עי ,געוו ןרעדנויַאב ןייז ךיז טייג רעדעי ,לזיירק ןיילק ןייז ןיא רעדעי ,לַאפ ןטסעב

 ָאטשינ ,טפַארק סגנוקינייארַאפ ןייק ָאטשינ ,תוירחא רענעגייא ןייז ףיוא ץלַא טוט רעד

 ןלָאז ןגעטש עלַא ןיהווו געוו רעסיורג ןייק ָאטשינ ,טסייג ןופ עיצַאזילַארטנעצ ןייק

 .טע ןייק ַאטשינ ,טעברַא עשירעלטסניק עוויטקעלָאק ןייק ָאטשינ ,ןעמוקפיונוצ ךיז

 זיא סָאד טָא :טנגוי רעקידנכוז-טכיל רעד ןזייװנָא ןענָאק לָאז ןעמ סָאװ ףיוא סָאװ

 זיא סָאד טָא ,גנובערטש סנעמעלַא רעזדנוא זיא סָאד טָא ,ןליוו סנעמעלַא רעזדנוא

 .םיורט רעטצנעש רעזדנוא זיא סָאד טָא ןוא גנונעפָאה עטסקילייה רעודנוא

 רעד ןוא -- רעגעלרַאפ םענופ קיגנעהּפָא זיא רעטכיד רעד :סָאװטע ךָאנ ןוא

 -עג ױזַא רעד .ןירּפַאק עטסנדיישרַאפ ענייז טימ םוקילבוּפ םענופ -- רעגעלרַאפ

 -ַאט תמאב זיא סָאװ ,םעד טימ ןטסקינייװ םוצ ךיז טנכער קרַאמ-רעכיב רענעפור

 -- .עיצַאסנעס ןוא -- עדָאמ וזיא סָאװ ,םעד טימ -- רָאנ ,ךיירטסייג ןוא טריטנעל

 ןיא ויא סָאװ ,ץלַא רַאפ רעגעלרַאפ קידנעניפעג זַא ,טפָא ץנַאג טפערט םורַא ױזַא

 ןיק רעטכיד רעד טשינ טניפעג ,ךַאװש רעדָא ,קיסעמלטימ ,ןעמונעג טנורג

 עטסטכע סָאד ,עטצנעש סָאד ,עטסעב סָאד זיא סָאװ ,םעד רַאפ דָארג :רעגעלרַאפ

 טסייג ןייז ןופ םירישה ריש רעד זיא'ס סָאװ סָאד ,םיא ןיא עטסקיטרַאנגיײא סָאד ןוא

 ,הליפת עטסליטש ןייז ןוא

 ןוא ןטַארעטיל, ןשידיי םעד קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ טקעוװרעד טָאה סָאד טָא

 ףיוא דנָאפ-רוטַארעטיל ןלעיצעּפס ַא ןפַאש וצ עשרַאװ ןיא ?ןייארַאפ ןטסילַאנרושז

 ןענַאטשטנַא זיא רעטעּפש .רעלטסניק עגנוי ןופ ןעגנופַאש עטסעב יד ןבעגוצסױרַא

 -ַאנ ןרעטנוא עיצקעס עלעיצעּפס ַא ןייארַאפ ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל םעד אב

 ןופ קרעװ ערעדנוזַאב רעסיוא ,סױרַא טיג עכלעוו גנוקיניײארַאפ-ןטסירטעלעב :ןעמ

 .ָאד ךיז רַאפ םיא טָאה רענעייל רעד סָאװ ,ךַאנַאמלַא רעװעשרַאװ ַא ךיוא ,רעלטסניק

 -יא ,ןפַאש םענרעדָאמ ןשידיי םענופ רעטנעצ רעד ןייז ליוו ?ךַאנַאמלַא, רעד

 .עשרַאװ ןיא גנופַאש רעשירעלטסניק רעשידי רעד ןופ רעטנעצ רעד טּפיוהרעב

 זיא ץלַא -- ןעגנוטכיר עטסכעלגעמ ײלרעלַא ןופ רעטכיד לייטנָא ןעמענ םיא ןיא

 ץרַאה ,טפַארק-סגנופַאש רעטכע טימ ןעגנורדעגכרוד -- ןעקנעד רימ יװ --- רעבָא

 ,המשנ ןוא

 ןשטנעמ .ךַאנַאמלַא םעד ןיא ןעמונעג לײטנָא ןבָאה רעטכיד קיצנַאװצ ןוא ףניפ
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 סָאד זיא סע יװ .קיטייז-ליפ .קיגנַאלק-ליפ .קיברַאפ-ליפ .ןטלעו ענעדיישרַאפ ןופ

 זיב םזילאער ןטסקע םענופ ןכַאז ָאד טָאה ריא ,ןפַאש סָאד ןייז ףרַאד ױזַא ,ןבעל

 -עלטסניק ןטכע ןדעי רַאפ טרָא ןַא ןבעגעג ןבָאה ריִמַי .םזיציטסימ ןטספיט םעד

 ,םרָאפ ענייש ןוא טייקטכע ,טסייג :טרעדָאפעג סנייא רָאנ ןבָאה רימ .קורדסיוא ןשיר

 עטסעב סָאד קורד םוצ ןבעגעגרעביא ןבָאה ,םויגעלָאק עיצקַאדער סָאד ,רימ

 ךיז ןענייז רימ .עיציזָאּפסיד רעזדנוא וצ טלעטשעג ןבָאה םירבח יד סָאװ ,םעד ןופ

 -עטיל רעװעשרַאװ ןופ םומיסקַאמ רעד טשינ ךָאד זיא ךַאנַאמלַא רעד זַא ,טסוװַאנ

 רעד טשרע .הלחתה סלַא רָאנ ךַאנַאמלַא םעד ןטכַארטַאב רימ .טפַארק רעשירַאר

 רעשירַארעטיל רעצנַאג רעייז טיול עשרַאו טימ ןענייז סָאװ ,ענעי עלַא ןופ ףורּפָא

 ךַאנַאמלַא םעד ןלעטשוצקעװַא טייקכעלגעמ יד ןבעג זדנוא טעװ ,ןדנוברַאפ טנגוי

 ךַאנַאמלַא רעשירַארעטיל רעשידיי רעװעשרַאװ רעד רעכלעוו ףיוא ,ךיוה רענעי ףיוא

 ,ןייטש ףרַאד

 ,1923 ,עשרַאו
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 עי עא

 עגַארּפ ןופ ישעבָאב יד

 ןץי 2

 ,ןרָאי עריא ןופ גנונעכער םעד ןסעגרַאפ גנַאל ןופ ןיוש טָאה עלעדניירב עבָאבי
 יד זיא ,רָאי קיצכַא ןופ רעטלע זיא יז זַא ,טניימעג רעצימע טָאה רעמָאט ןוא ר

 ..ןרָאי יד ָאמ ןעמ טלייצ סָאװ,, :טרעזייבעג ךיז ןוא סעכ ןיא ןעוועג ישעבָאב

 עקַאט ...ןגיילוצ ָאמ לָאז עמ שינ ףרַאד'כ ..ןעזרעד סנױזַא רימ ףיוא ןעמ טָאה סָאװ
 ".ףןבעל ךע לעװ םיאנוש יד סיעכהל

 ענילק יד ןיא עלעקעטש ןטימ ,עלעטעב ןפיוא לקניוו םניא ןסעזעג זיא יז
 יז טימ עלעקּפוק םעניורב םעד טימ עלעּפעק עניילק סָאד .ךעלרעגניפ עשירעדניק
 יד ,"ןיינ ..ןייג, :טיירב רעד ןיא טלסיירטעג ךיז טָאה ןעלדָאנ-רעטיצ עטרילָאק

 ענעלַאפעגנייא עזָאר סָאד ןוא ,טזײלגרַאפ-בלַאה ןעוועג ןענייז ךעלעגייא עניילק
 טָאג זַא ..ןרָאי ןגיילוצוצ ..הּפצוח ַאזַא; :טעשטשיּפעג שירעדניק טָאה לכעליימ
 ."..טלעוו רעייז ..ןבעל ךימ טזָאל

 -ליה ,ןקירעדינ םעד ןיא ,עגַארּפ ןיא טניוװעג טָאה עלעדניירב ישעבָאב יד
 רָאנ .ןעגנַאגעגסױרַא טשינ ןרָאי עגנַאל ןופ ןיוש זיא יז ןענַאוו ןופ ,לזייה םענרעצ
 לוש רעגַארּפ רעטלַא רעד ןיא טריפעג יז ןעמ טָאה רוּפיכ-םוי ןוא הנשה-שאר
 טיובעג טָאה ,רעגַארּפ לדנעמ ,ןַאמ ריא סָאװ ,לוש ריא ןעוועג זיא סָאד .ןענעװַאד

 גנולייצרעד רעניילק רעד ןופ רעלטסניק רעסיורג רעד -- יקסווָאנַאגַאק םירפא
 -ןיבעד 1909 רָאי ןיא .1893 רָאי ןיא עשרַאוו ןיא ןרָאוועג ןריובעג זיא -- שידיי ןיא
 -- קיניױװ טביירשש יקסווָאנַאגַאק .ץרפ .ל .י ןופ עיצקַאדער רעד רעטנא רע טריט
 ;ךעלדיימ :יײז טפור רע .רעכיב ןיא טלמַאזעגפיוא ןצנַאגניא טשינ ןזיא סָאד ךיוא ןוא
 ןיא ןענייז 1956 ןוא 1951 ןרָאי יד ןיא .ןבעל ןוא ביל ןרוגיפ ;רעטצנעפ-ןריט
 טימ .עגנולייצרעד ענייז ןופ ןעגנולמַאז עקידנעבנייא ,ערעסערג ןעניזערעד עשרַאו
 -ַאגַאק יד ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי ריפ יד ןופ סייררעביא ןַא
 טבעלעג 1939 רָאי םעד ןיב רע טָאה ,סעדָא ןיא טכַארברַאפ טָאה החּפשמ-יקסווָאנ
 -יירשע עזעידיי עלַא ןופ רעטסשירעוװעשרַאו עמַאס רעד רשפא זיא רע .עשרַאװ ןיא
 ךָאנ .דנַאלסור ןיא טכַארברַאפ יקסווָאנַאגַאק טָאה ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי יד .רעב
 רע וו -- זירַאּפ ןיא רעטעּפש ,ןליופ ןיא רעדיוו טייצ עסיוועג ַא -- המחלמ רעד
 רעטשרע רעד ןופ ןוז ןייז (טרָאד עז) .ַאקסוועשיצרא אעט טימ ןבעל ןייז טלייט
 .ץרפ ףעמָאנ םעד טימ רעטסיימ םעד ןופ גנוקיליהרַאפ טימ ןָא רע טפור יורפ
 ןטפירש ענייז עלַא טעמכ .1958 רעבָאטקָא -- זירַאּפ ןיא ןברָאטשעג זיא יקסווָאנַאגַאק
 ןעגנולייצרעד ףניפ םיױק .טפַאשקלָאפ ןוא טפַאשדנַאל רעועשרַאו טימ לופ ןענייז
 .עיגָאלאטנַא רעד ןיא ןבעגעג רימ ןבָאה



 1 | יק ס וָאנַאגַאק םירפא

 עשרַאװ ןייק ןוא ,סעקנָאל עקידייל ןגעלעג ךָאנ ןענייז םורַא ןעוו ,ןדיי רעגַארּפ יד רַאפ

 קירב רעד ףיוא ןוא לסייוו רעד רעביא ,טָאטש רעדנַא ןַא ןיא יוװ ,ןעגנַאגעג ןעמ זיא

 .ןזיוה עטיור ןיא רענלעז ןענַאטשעג ןענייז

 ןופ עטרחוס עטסערג יד ןעװעג עלעדניירב עבָאב יד זיא ןטייצ ענעי ןיא

 ןוא רעזייה טַאהעג טָאה יז .טפעשעג-םימשב עטשרע סָאד טַאהעג טָאה יז ,עגַארּפ

 -סערג יד טסַאגוצ ןעמוקעג ןענייז ,רעגַארּפ לדנעמ ,ןַאמ ריא וצ ןוא ,ןלימ ןוא דרעפ

 ןלױּפ-ןיורק ןופ םייבר עט

 ןענייז רעטכעט ייווצ .רעטכעט ןביז ןוא ןיז ןיינ :ןצכעז טַאהעג יז טָאה רעדניק

 ףיוא למיה ןיא ןעמ זיא סעּפע, :רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ,טעּפמיק ןיא ןעברָאטשעג

 טָאה רענייק רעבָא ,ןרָאװעג עגושמ זיא ןוז ןייא ."...ןענַאטשַאב טשינ םיגווזיז יד

 "רעבירַא זייוכעלסיב ךיז ןבָאה רעטכעט ןוא ןיז טשער יד .טקנעדעג טשינ סָאד

 ןפרָאװעצ ןעוועג ןענייז עדרַאװט ןוא ווָאבישזג םעד םורַא .עשרַאװ ןייק ןגָארטעג

 ףיוא ןייו ןרשכ ,ןליוק ןוא טּפַאנ ןופ ,זייּפש ןוא םימשב ןופ רעבלעוועג ערעייז

 לפיוו ,רָאלק ףיוא טסווװעג טשינ ןרָאי טניז טָאה ישעבָאב יד .הלדבה ןוא שודיק

 יז יװ ןוא ןעזעגסיוא ןבָאה ייז יו ,טַאהעג ןבָאה רעטכעט יד ןוא ןיז יד ךעלרעדניק

 זיוה סָאד זיא רוּפיכ-םוי ברע רעדָא םיבוט-םוי עסיורג ןיא רָאנ ןוא .ןסייהעג ןבָאה

 עבָאב רעד וצ ןשטנעב ןעמוקעג ךיז ןענייז סָאװ ,החּפשמ ןופ ןעגנַאגעגרעביא

 ןסייו ַא טימ ,לוטש-רעטָאפ רעסיורג רעד ןיא ןסעזעג יז זיא טלָאמעד .עלעדניירב

 -ָאק,, יד סָאװ ,לרעּפ עטלַא יד ןגָארטעג ךָאנ יז טָאה זדלַאה ןפיוא .ּפָאק ןפיוא ביוה

 ."קענובַאר, םעד ייב טעװעבַארעגוצ ןבָאה ?ןקַאז

 ןוא ךעלעגניי ,ךעלקינייא סעגנערש עצנַאג ןעגנַאגעג ןענייז תבש וצ תבש ןופ

 :טָאּפַאק עגנַאל טימ ,עלעג ןוא עצרַאװש ךעלעגניי ,עסיורג ןוא עניילק ,ךעלעדיימ

 יז ,קירב עבלַאה ַא ןעמונרַאפ ןבָאה ייז .ךעלהאּפ עטיירדעג ,עגנַאל טימ ,ךעלעק

 ,סביוא-תבש ךָאנ עלעדניירב עבָאב רעד וצ ןעגנַאגעג ןענייז

 יצ ןוא טסייה רע יװ ,זיא רע סנעמעוו טגערפעגסיוא ןדעי טָאה ישעבָאב יד

 -עגוצ ןוא ךעלרעקוצ ןוא ךעקעליקינָאה טלייטעג טָאה יז .ןענרעל סעּפע ןָאק רע

 ,דיי ַא ןייז וצ ןשטנווו

 .עשרַאװ ןריולרַאפ טָאה עטלַא יד ןוא ,ןרָאי עקיורמוא ןעמוקעג ןענייז ךָאנרעד

 טצכערקעג ,טגָאלקַאב ךיז טָאה ,ןיז יד ןופ טּפַאכעגּפָארַא רעוװ ךיז טָאה'ס ןעוו-ןטלעז

 סָאװ ןוא טדער רע סָאװ ןגעוו ,ןענַאטשרַאפ םיוק טָאה עטלַא יד .סעּפע טלייצרעד ןוא

 ןיא טריפ סָאװ ,קירב ַא ָאד זיא'ס זַא ,טקנעדעג רָאנ טָאה יז ,ךיז טגָאלקַאב רע

 -חמחלמ .ןקַאזָאק עזייב םורַא ןעייג סע וװ ,רענטרעג טימ ,ןסַאג טימ ,ןירַא טָאטש

 ,עלעקנוט ןיא ריא וצ ןגָארטרעד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשינערעקרעביא ןוא ןעיירעסיש

 טָאה יז סָאװ ,"עינַאטסוװָאּפ רעד ןיא טנָאמרעד יז ןבָאה ,ןעגנַאלק עקיורמוא

 ַא ןעוועג זיא יז ןעוו ,טייצ רענעּפָאלרַאפ ,רעטייוו רעד ןיא ןעזעג ץעגרע לָאמַא

 ,לדיימ שירַאנ ,ןיילק

 ןיא ןעמונעג םיא טָאה'מ זַא ,המלש ,לקינייא ןַא סעּפע ןופ טרעהעג טָאה יז
 ןגעוו טרעלקעג טכענ יד ךרוד גנַאל טָאה ישעבָאב יד .ןשטייד יד טימ המחלמ רעד

 -המחלמ עקידנזיורב יד ןעזעג טָאה יז .ץעגרע םיא ןטלַאה סָאװ ,?טנעה עשייוג,, יד

 -סױרַא טנָאקעג טשינרָאג רעבָא טָאה יז .לביטש ריא ןופ ךעלבייש יד ךרוד סָאג
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 רעקימורַא רעד ןופ ריא וצ ןגָארטרעד ךיז טָאה סָאװ ,םעלַא םעד ןופ ןרעטנָאלּפ
 | .טלעוו

 ,עדמערפ יוװ ןרָאװעג ןענייז ןיז יד ןוא ,ןעמוק טרעהעגפיוא ןבָאה ךעלקינייא יד
 ןוא ,עמַאמ :ןפורעג ןבָאה ייז יו ,טרעהעג טָאה יז .ןדיי ענעגָאלשרעד ,עטלַא סעּפע

 טקוקעג גנַאל טָאה יז ,דרעב ענעזָאלרַאפ עגנַאל ערעייז רַאפ ךיז טמעשעג יוו טָאה יז

 ,גנונָאמרעד ַא ןטכיולעגפיוא טָאה חומ ןקידנעלמירד ריא ןיא ןענַאװ זיב ,ייז ףיוא

 רעד ןופ לקניוװ ריא טליפעגנָא ןבָאה ןבעל םענעּפָאלרַאפ םעד ןופ רעקיטש ןוא

 ,ןבילבעג ךָאנ ריא זיא סָאװ ,בוטש

 ,טפיוקרַאפ זיוה סָאד ןבָאה רעדניק יד ןעוו ,רָאלק ףיוא טקנעדעג טשינ טָאה יז

 םעדיוב ןפיוא זַא ,לָאמַאטימ ךיז טנָאמרעד יז ,טיובעג טָאה יז סָאװ ,זיוה עטלַא סָאד
 לדנעמ ,ןַאמ ריא סָאוװ ,ןַאּפשעג ןשיצירּפ םעד טימ ןטעמיר יד ןגיל ךָאנ ןפרַאד

 עָארג יד טימ עקשטירב רעשיצירּפ רעד וצ גיצנַאד ןופ טגנערבעג טָאה ,רעגַארּפ

 ,הווצמ-רב סנוז ןטסגניי םוצ טפיוקעג טָאה'מ סָאװ ,דרעפ עשיליוּפ
 יד ,עטנכש עטלַא ריא סָאװ ,ןופרעד טבעלעג עלעדניירב עבָאּב יד טָאה טציא

 -עג ריא טָאה'מ ןכלעוו רַאפ ,"סמערַאװ לפעל,, םעד טגנערבעג ריא טָאה ,עקרעזעלג

 ,בר רעגַארּפ םייב טגיילעגנייא טָאה'מ סָאװ ,םעד ןופ טלעג-ןכָאװ טלָאצ

 ,ןטרַאטשרַאפ ריא ןיא ןוא ,למירד ריא ןיא ןגעלעג זיא עלעדניירב ישעכָאב יד

 ָאד .ןרָאי עטייוו ןופ ןעגנַאלק עטלַא ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה חומ םענעבלמַאטשרַאפ-בלַאה

 יבר רערעג רעד זַא -- ָאד -- ...הּפוח רעד וצ יז טריפ'מ זַא ,טכַאדעג ריא ךיז טָאה

 ָאד ...םידיסח יד רַאפ שיט םוצ ןטיירג ףרַאד יז ןוא ,החמש ַא זיא'ס ...ןעמוקעג זיא

 ףיוא טעקַאנ-בלַאה טייטש ,היעשי ,ןוז רענעגושמ ריא זַא ,ןזיוועגסיוא ריא ךיז טָאה

 ןסיז ַאזַא טימ ןענרעל יז טרעה לָאמַאטימ ןוא ...טלעק ןופ טרעטיצ רע ...סַאג רעד

 ,רעטרעוװ ןעניז ןפיוא ריא ןעמוק ךָאנרעד ...ןעגנוזעג ןטלָאװ םיכאלמ יוװ ..,ןוגינ

 רעד ןגעוו ..טלעװ רענעי ןגעוו טגָאזעג ריא טָאה ,ןַאמ ריא ,רעגַארּפ לדנעמ סָאװ

 ..יהרות רעקילייה
 ןצכערק רענעגעו יד -- הרוחס -- רענעגעװ ענעדָאלעגנָא -רעווש טרעה יז

 טיירב ןוא ךיוה ןדער --- םירחוס עכייר -- ןעמוק םירחוס -- הרוחס טריפ ןעמ ---

 ,.למירד ןסיז ַא ןיא ךיז ןכַאמרַאפ ןגיוא יד ןוא --- ףיוא טכַאװ ץרַאה עטלַא סָאד ---
4 4 4 

 ןבילבעג זיא עלעדניירב עטלַא יד ןוא ,ןעמוקעג רעמ טשינ ןיוש זיא רענייק
 עיינ טניווװועג ןיוש ןבָאה הריד רעד ןיא .לטעב ריא ףיוא עלעקניוו םעד ןיא ןײלַא
 "..ןעיצ טעװ עטלַא יד ןענַאװ זיב,, ,ןדייל וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז ןבָאה סָאװ ,םינכש

 ,עטרחוס יד עלעדניירב ךָאנ ןעקנעדעג עכלעוו ,םיטַאבעלַאב רעגַארּפ עטלַא

 ".2ךיז טרעה סָאװ; :טעב לקניװ םוצ קנו ןליטש ַא טימ ןעמוקעגניירַא ןענייז

 ,סטכַאמעגניא לסיב ַא רעװ ,עלעקליב סייוו ַא רעוװ טגײלעגקעװַא עקַאט טָאה'מ

 םעד ןיא ןעוועג ןיוש זיא ליטש רעבָא ,עלחווצמ ַא טרָאּפשעגּפָא שינעלייא ןיא טָאה'מ

 -רעק םענעּפמורשעגניײא ,םעניילק םעד ןעניפעג ֹוצ ןעוועג םיוק זיא'ס וװ ,לקניוו

 שער םעד ףיוא קידנקוק טשינ ,גנַאלנהעש טלמירדעג טָאה יז ,רעטלַא רעד ןופ רעּפ

 טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .בוטש רעטלַא רעד ןיא טיירדעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןוֿפ

 ,עטרבח רעטלַא ריא וצ טהנעטעג ,טעשטּפעשעג סעּפע טָאה ,ןגיוא יד טנפעעג יז

 ,סיפ יד ףיוא ןעגנַאגעג םיוק ךיוא ןיוש זיא סָאװ ,עקרעזעלג יד



 035 - יק סװָאנַאגַאק םיר פא

 לכלוק קידנעשטשיּפ ןיד ריא טימ טלייצרעד ריא טָאה לדניירב ישעבָאב יד

 טָאה ןוא םיכירכת יד טרעפוק ןםענופ ןעמענסיױרַא ןסייהעג ריא טָאה ,תומולח עריא
 בעוו ַאזַא ןגירק טנייה וטסעוװ וװ ..?טסעז, :לכיימש ןסיז ַא טימ ייז ףיוא טקוקעג
 ?.ןגיוא יד רַאפ ךָאד טעינגימ'ס --- דייז יוװ ױזַא ---|
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 טיִמ המהלמ ריא ןביוהעגנָא עטלַא יד טָאה טכַאנרַאֿפ ןהעש עלעקנוט יד ןיא

 ,םידש יד

 ײז .,ןעמוקוצנעמַאװצ ךיז ןעוו ,טסוװעג ןיוש ןבָאה ףיוה םענופ רעבייוו יד
 ןטקיטשרעד ןוא םענעקָארשרעד ַא טימ לטעב םעד םורַא טלעטשעגמורַא ךיז ןבָאה
 -עטש ריא טגנַאלרעד ןעמ טָאה רעטלַא רעד .רעליימ עקישער יד ןיא רעטכעלעג
 ,ןביוהעגנָא ךיז טָאה המחלמ יד ןוא ,עלעק

 -יירפ וד -- עלעמיטש ןיד ריא טימ ןגירשעג עטלַא יד טָאה -- ,..לדש וד ---

 יו יוא -- לארשי-עמש -- ?ןּפעשט ךימ טסייג וד -- גנוי רעניימעג וד --- רעיימ
 .ד -- לדש וד -- ךָאמ טּפעלש רע

 טלָאװעג ךיז טָאה יז .טפול רעד ןיא שלעקעטש ןטימ טעכָאפעג טָאה עטלַא יד
 ןבָאה סָאװ ,ריא טימ טציירעג ךיז ןבָאה סָאװ ,תוחור ןוא םידש יד ןופ ןביײרטּפָא

 "רעד ריא טָאה ןטסײממַא .עקּפוק יד ןסײרּפָארַא ריא טלָאװעג רָאנ ןוא טצנַאטעגמורַא
 טצנַאטעג טָאה ,קיטש עסואימ טכַאמעג טָאה סָאװ ,דש רעטלַא ןַא ,רענייא טעשטוק
 ..ןייצ יד טקעטשעגסױרַא ןוא

 טימ ןרָאװעג לופ זיא בוטש יד .םידש יד טימ המחלמ יד טרעיודעג טָאה גנַאל

 יד ןוא ,םיליהת לטיּפַאק ַא טּפַאכעגנײרַא לייורעד טָאה דיי ַא .ןדיי ןוא רעבייוו

 ,טצכערקעג ןבָאה רעבייוו

 ַא ןופ קווח טכַאמ טָאג ...דניק ַא'נוצ ןכילגעג זיא שטנעמ רעטלַא ןַא --
 ,..ןשטנעמ

 טָאה ןוא ןַאמלָאד ןקידתבש ריא ןָאטעגנָא עקרעזעלג עטלַא יד טָאה טלָאמעד

 ףיז גנַאל ,העש רָאּפ ַא ןעגנַאגעג זיא יז .ווָאבישזג ןפיוא סױרַא ןייג וצ ןביוהעגנָא
 ,עדראוט ןופ טנגעג רעד ןיא ןעמוקעג זיא יז ןעוו ןוא ,ןרעיוט יד ייב טורעגּפָא
 ,רעטכעט ןוא ןיז יד וצ רעבלעוועג יד ןיא ןײגנײרַא ןביוהעגנָא יז טָאה

 עלעג ,דרעב ערעוװש טימ סעקינבלעוועג עטרעמכַאירַאפ ,רעבייוו ןוא ןדיי
 -שג ןענייז ,לדנַאה םעד ןסירעגרעביא ןבָאה ,טנעקרעד יז ןבָאה ,עצרַאװש ןוא עטיור

 :טגערפעג ליטש ןוא קידנגייווש ןרָאוװ ||
 ...?סע טלַאה יו ---

 עטלַא יד זַא ,דוס ןליטש םעד טקעטשעגּפָא ןדעי טָאה עקרעזעלג עטלַא יד
 | | ,..?ןײרַא געוו ןיא ךיז טקַאּפ,

 עקידתבש יד ןיא ןָאטרעביא ןעמונעג קיליײא ךיז ןבָאה ןרונש יד ןוא ןיז יד
 טָאה ןעמ סָאװ ,החּפשמ יד טגָאזעגנָא טָאה ןעמ .ןטיילק יד ןכַאמרַאפ ןוא רעדיילק
 .ןעזעג טשינ ןרָאי ןופ ןיוש ךיז

 רעקידלּפענ רעד ןיא ןגעלעג זיא לסייוו יד .עגַארּפ ןייק ןעמוקעגּפָארַא זיא ןעמ
 לופ ןענייז ןסָאג רעגַארּפ יד .ןרָאי-רעדניק עטייוו יד ןיא טנָאמרעד טָאה ןוא טייוו
 ןופ ףיוה רעטלַא רעד .רעסערג לָאמַאסָאװ ןרָאװעג זיא החּפשמ יד ,ןדיי ןופ ןעוועג
 ,סעטָאּפַאק עגנַאל ןיא ןדיי ןופ ץרַאװש ןרָאװעג זיא זיוה סרעגַארּפ לדנעמ
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 .סױרַא םיוק טָאה'מ ,למירד ןפיט ַא ןיא ןגעלעג זיא עלעדניירב ישעבָאב יד
 טימ ןדיי ריא וצ ןגיובעג ךיז ןבָאה םורַא .עלעּפעק טעקַאנ ,ןיילק ,יורג ריא ןעזעג

 ?עמַאמ ,, :ןגירשעג ןבָאה ןוא דרעב עגנַאל

 םענעגָארטרַאפ ,ןסייוו ַא טימ ןָאטעג קוק ַא טָאה ,גיוא ןַא טנפעעג טָאה עטלַא יד
 ,טלמירדעגנייא קירוצ ןוא לכיימש

 לָאמ ןייא ךָאנ זיא בוטש עטלַא יד ןוא םיליהת ןגָאז טצעזעג ךיז ןבָאה ןיז יד
 ,ןוגינ ןקידנגָאנ ,ןסייה ַא טימ ןרָאװעג טליפעגנָא

 ,טרַאװעג טָאה'מ ןוא

 ף יי ה עד ש י דיי

 קי -2

 א

 ָאד .ףיוה רעשידיי ,רעטלַא רעד טגיל ןטסַאק ןטרעיומעג ,ןגיקָאטשריפ ַא ןיא
 טעמכ .גנַאל יו טשינ טקנעדעג רענייק ןוא םיטַאבעלַאב רעװעשרַאװ עטלַא ןעניווו
 ,וָאבישזג ןשידיי ,ןקישער םעד ןעזרעד ןטשרע םוצ ,ןרָאװעג ןריובעג ָאד ןענעז עלַא

 םוצ רענייא טמוק תויוול רעדָא תוחמש ייב ןוא ,בוטש סנטייווצ םעד ןעק רענייא
 ,ןענָאקלַאב יד ךרוד ,ןריט ךרוד ,רעטצנעפ יד ךרוד רעביא ךיז טדער ןעמ .ןרעדנַא
 ,שיט ַא םורַָא החּפשמ עסיורג ןייא יוװ ---

 ןוא ,סוחי ןשידיסח ,רעװעשרַאװ ןטלַא םוצ ןרעהעג סַאג רעד ןופ רעזייה עלַא

 זיא ןײלַא יבר רעד .ןיבר ?ןטלַא, םייב ךָאנ ןרָאװעג ןעגנודרַאפ ןענייז תוריד עלַא
 רעד ןיא רעבלעוועג ערעייז ןבָאה ףיוה םענופ רעניווװנייא עלַא .ןרָאפרַאפ רעהַא טּפָא
 טימ טקעדַאב ,ענעבירעגסיוא ,עטלַא ןענייז רעבלעוועג יד .ווָאבישזג םענופ טנעגעג

 -רַאפ יד ןיא טקוררַאפ ןענייז סעדַאלקס יד .ןטייצ עשיליוּפ ,עטלַא יד ןופ ביוטש
 ?עינַאטסװָאּפ; רעד ןופ סעקנָאל ענירג רעקיטש ךָאנ ןגיל סע ווו ,ןפיוה ענעזָאל

 סע ,דרעב עגנַאל טימ ,סעקלומרַאי ןיא ,ךעלעּפַאק ןיא ןעמ טציז "ןרוטנָאק , יד ןיא
 -נַאה ןעמ .םירפס ןוא םימשב עשידיי עלעדייא ןופ ,ןרָאגיצ ןופ חיר רעד םורַא טייג
 ןיא דנַאלסיױא ןייק טרָאפ ןעמ ,קנערק עשיריבג ןופ טדייל ןעמ ,םיצירּפ טימ טלעד

 ןוא םיריױטקָאד ענעברָאטשעג-גנַאל ןיוש ,עקילָאמַא ןופ טלַאה ןעמ ןוא רעדעב יד

 טימ ,עקיד ,עכיוה ,סוחי רעוװָאבישזג םענופ ךיוא ןענייז רעבייוו יד .ןרָאסעפָארּפ
 "וצ ןעמענ ,ךיז ןזגורב ,ךיז ןזָאלב ,שטייד-טרָארוק ?ןכערּפש , יז .סרעדיוג עטלּפָאט
 : ,םימותי עמערָא הנותח ןכַאמ ןוא ןלָאטיּפש יד ןיא עקנַארק רַאפ ףיונ

 ןופ ,טכַאנייב קידנעייגײברַאפ ןוא םיבנג רַאפ ארומ טָאה ףיוה רעצנַאג רעד
 ערעװש .,עטלַא יד בלעוועג סנטייווצ םייב רענייא טּפַאט ,תוכלמ-הוולמ עטעּפש

 -סייג ךָאנ ןכַאװ סע עכלעוו רעביא ,ןגעמרַאפ עשידיי סָאד ּפָא טיה ןעמ .רעסעלש

 תוישעמ עקידיירפ ןוא עקיקערש יד טימ ענעטכָאלפרַאפ ,סעדייז-רעטלע יד ןופ רעט
 -ושמ ןופ ,ףלעו ןוא רעדלעוו ןופ תוישעמ ..,ףייה עשיצירּפ ,עשילױוּפ עטלַא יד ןופ

 טשינ ןופ ,קילג ןוא םיסינ ןופ תוישעמ ,עטכעלש ןוא עטוג ןופ ,םיצירּפ ענעג
 .סעקינווָאװדמל ןוא עטוג
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 -רַאפ ןענייז רעטצנעפ .טפָאלש ןעמ .ףיוה םעניא ליטש זיא ןסע ןכָאנ תבש

 .טייקרעכיז ןוא ור ןופ ץנַאלג ןעמערַאװ ַא טימ ןליּפש ןוא ןעגנָאה

 רעדָא ןבוטש-רעלעק יד ןיא ןעניווו סָאװ ,םינצבק עכעלטע יד ךָאנ ןכַאװ סע

 -עמערָא יד .םידיגנ יד ןופ ףָאלש םעד ןטיה ןוא ןכַאװ םינצבק יד .סעטַאיצַאפ ףיוא

 ,ףיױה ןטימ ןיא לדנטרעג ןטנקורטרַאפ ,ןרַאד םעד םֹורַא טצעזעגסיוא ןציז טייל
 סעטָאּפַאק ענעדייז רעדָא ךעלטַאלַאכ עטקילפעצ ןיא ןדיי ןוא רעבייוו עטלטַאּפעצ

 .טײקטלַא ןופ ןטיוצ עקידנגנעה ,עטקילפעצ טימ

 לָאמַא ןיבר ןטלַא םענופ םידיסח לייט ,ןדיי עמורפ ךיוא ןענייז םינצבק יד
 ןפלָאהעג ןבָאה רעבייוו ערעייז .ףיוה םעניא ןבוטש עכייר יד ןופ טבעלעג ייז ןבָאה
 שטשרָאב טלעטשעג ,הכונח ףיוא ודנעג טזָאלעגסיױא ,תוחמש תעב ,ןכיק יד ייב

 ,חסּפ ףיוא תוצמ טלדערעג ןוא

 יד ןיא ןוא ,טשינ ןעמ טכַאמ תוחמש עסיורג ןייק ...לָאמַא יו טשינ זיא טנייה
 -ךיק יד ןופ .רָאה ענעסקַאלפ ןוא ןגיוא עיולב טימ ,ףרָאד םענופ סעטקיש ןציז ןכיק

 -ַארטס ייז וצ ןעמוק ןטנוװָא יד ןיא ןוא ,רעדיל-דלעפ ערעייז ךיז ןרעה רעטצנעפ

 .ּפענק עקיצנַאלג טימ רענלעז ןוא רעשעלרעייפ יד ןופ סעקַאשז

 עקילָאמַא יד ןופ תוישעמ ךיז ןלייצרעד ןוא ףיוה םעניא ןציז םינצבק יד

 ,ּפעק ענעטנַאילירב,, ןופ ,תויוול עסיורג ,תונותח עכייר ןופ ,ףיוה םעד ןופ ,ןטייצ
 םענופ רעטכָאט רעשיריבג-שידיסח רעד ןגעוו .תונתמ-הלכ ןבעגעג טָאה'מ סָאװ

 ךיז טָאה יז לייוו ,הנותח רעד רַאפ ןדמש טלָאװעג ךיז טָאה סָאװ ,קָאטש ןטשרע

 -רעביא יז ןוא ןוָאפ וצ ןעמוקעג זיא יבר רעטלַא רעד יוװ ...עיבַארכ ַא ןיא טבילעג
 ..טנייוועג טלָאמעד טָאה ףיוה רעצנַאג רעד יוװ ...טדערעג

 ,ליטש ןוא לקנוט ןביטש יד ןענייז טנייה

 רעטצנעפ עקיצנַאלג ,עסיורג יד ךיז ןענעֿפע ףָאלש ןקידתבש ,ןשידיגנ ןכָאנ
 -פָאלש עשיקרעט עטרילָאק יד ןיא םיטַאבעלַאב יד ךיז ןזייװַאב סע .ןענַאקלַאב ןוא

 רעטצנעפ יד ךרוד רעביא ךיז טדער ןעמ ןוא ,שימייה ןוא ךיוה טצענעג ןעמ .ןקָאר
 ?לביטש;, ןגעװ רעדָא טנלָאשט םענעטָארעג םעד ןגעוו

 סָאװ ,ןטסניד יד ףיוא ךיז ןגָאלקַאב ,ןקָארּפָאלש יד ןיא ךיז ןזייוװַאב רעבייוו יד

 עקילָאמַא יד ךיז טנָאמרעד עמ ןוא ...ןגלָאפ טשינ ןליוו ,עילַאק ןרָאװעג ןענייז

 טָאה ןעמ יװ ,רָאי קיצנָאװצ וצ ןעװעגּפָא ןענייז סָאװ ,תומותי ,ןטסניד יד ...ןטייצ
 ..ןדנ ןוא רענעמ עשיטייל ןבעגעג ייז

 ןפיוא סױרַא ךיוא טייג ,ףעזי רעטלַא רעד ,ףיוה םעניא יוג רעקיצנייא רעד

 ןָא ךיז טבייה ןוא םעזעב ןפיוא ןָא ךיז טרַאּפש ,ןדיי עמערָא יד וצ וצ טייג רע ,ףיוה
 ןטייצ עקיטנייה יד ףיוא ןגָאלקַאב

 ירַאטס, ,םינבר עסיורג ןעמוקענּפָארַא ףיױה םעד ןיא ןענייז לָאמַא ...לָאמַא
 טימ ןעמוקעג זיא ןעמ ...םידיסח ןופ טרעגַאלַאב ןעוועג זיא רעיוט רעד ..."ןיבַאר
 םידיסח יד טזָאלעגנײרַא טשינ ןוא ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא ףעזוי ...ךעלטיווק

 ...טלָאװעג טשינ טָאה רע רָאנ ,ןזָאלנײרַא לָאז 'רע ,טלעג טּפוטשעג םיא טָאה ןעמ ---

 הרות-תחמש ןוא ...ןשיט ןלעטשסיוא ןעמ טגעלפ ףיוה ןטימ ןיא ,??לַאזַאק עינ ןיבַאר,,

 טָאה ןיילַא ףעזוי רעטלַא רעד ...טכַאנ עצנַאג ַא טצנַאטעג ןוא טרוכישעג ןעמ טָאה

 ..םידיסח ערעדנַא ..ןטייצ ערעדנַא ,ןיבַאר ירַאטס םענופ הכרב ַא ןגירקעג ךיוא
 ..יוזעי ..,וזעי ,ָא -- ,ףעזוי רעטלַא רעד טגָאז
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 -עגפיוא ןטשרע םוצ ןוא ףיוה םעד ןיא ןסירעגנײרַא ךיז ןבָאה ןטייצ עיינ יד

 -טימ ןסקַאװעגפיוא ןענייז ךעלדיימ עניילק יד .רעטכעט עשידיגנ-שידיסח יד טקעוװ
 עקילָאמַא יד ןענָאמרעד ייז .רעדיילק ענעדייז ןיא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ןוא לָאמַא
 עטלָאמעג יד ןוא ץנַאלג רעדמערפ ַא סעּפע רָאנ ןוא סעמַאמ ערעייז ןופ טייקנייש

 ,טייצ רעקיטציא רעד ןופ ןענייז ןּפיל

 עדמערפ ןופ ,רעמינּפ עטלָאגעג ,עדמערפ טימ טיילעגנוי ייז וצ ןעמוק סע
 טימ ךָאנ ייז ןקוק סעמַאמ יד טימ סעטַאט יד .טלעװו רעדמערפ א ןופ ןוא ןסַאג

 רעסיורג רעד ןופ טייקדמערפ רעטייוו רעד ןיא ןדנווושרַאפ ןרעוו ייז ןיהווו ,קערש
 ,טָאטש

 םינכדש ןוא ,גנעג עיינ ערעייז ףיוא ןענאטשַאב ליטש ןוא גנַאל ןיוש זיא'מ
 "ביל ַא טימ,, םיכודיש ןדער ןוא ייט לזעלג ַא ןעקנירט ,ַױזַא טַאלג ןיײרַא ןעמוק

 ןעמ ןוא ךעלכיב עשייוג טנעייל ןעמ .שילױּפ ףיוא טריפעג ןרעװ סעביל יד

 יד וצ ,ץעגרע קעװַא ןעייג רעטכעט יד .ןעעפַאק עקיצנַאלג יד ןיא ץעגרע טצנַאט

 ןטלַא םעד ןופ ץרַאה סָאד .טָאטש רעסיורג רעד ןופ ןטייקיטכיל עקידנעקניוו
 יד .ץכערק ַא םורַא טייג ןבוטש יד רעביא ןוא ,קיורמוא טּפַאלק ווָאבישזג ןשידיי
 טימ םולש ןכַאמ רעבייוו יד ...ְךָאנ ןביג סעמַאמ יד רעבָא .גנערטש ןענייז סעטַאט
 טשינ ןבָאה ייז ןעוו ...ןרָאי עשלדיימ עשירַאנ ערעייז ףיוא ןגָאלק ןוא טייצ רעיינ רעד
 .."ןבעל ןייק ןופ טסווװעג,
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 -ַארּפױװ, עכייר יד ענעסעגרַאפ יו ןגיל קנעש עשידיגנ ,עליטש יד ןיא ןוא

 סעסַאק ענרעזייא יד ןופ רעסעלש עקידתודוס יד רעטנוא .רעטכעט יד רַאפ "סעוו
 סע ,ןשָארב-ישעבָאב ןוא ןטנעמיד עשידיי עטלַא יד ןרעמיש סע ןוא םינדנ יד ןגיל

 ןטרַאװ ייז ,םינתח עתמא יד ,?טייל רַאפ ןוא טָאג רַאפ,, םירוחב עכיילב יד ןציז

 .יתולכ עשידיגנ ,עשידיי ,ערשכ ,ענייש ערעייז ףיוא קידלודעג ןוא ליטש

 ב :

 ,למיה רעװעשרַאװ ,ןשימייה םעד ןופ טפול רעיולב ,רעכעלטלעק רעד ןיא
 ,ףיוה-קרַאמ רעבירט ,רעגנַאל רעד ףיוא טכַאװ ,גָאטרַאפ ןוא טכַאנ ןשיווצ

 ,עקיצנַאלג טימ טלעװ רעקידמולח ַא ןופ סנטָאש יװ ךיז ןזייווַאב ןשטנעמ יד

 רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ .ףָאלש םענעסירעגרעביא ןַא ןופ ןקילב עקיניזמוא

 ןיא טליהעג ןענייז ייז .רעקיטַאנול ןופ טייקילייא רעקידהלהב טימ ךיז ןגָארט

 -עגנָא ,סעקרוב ןוא ןצלעּפ עטצוּפעגסיױא ,רעכיט עטקילפעצ ,עטלַא ןיא ,סעטַאמש
 -עפ ןרעלָאק ,ןשיוק ,קעז ןגָארט ייז .םיעגושמ יװ ןרילָאק עקידהנושמ ןוא עטצלעּפ

 טגָאי סָאװ ,רעטיוועג ַא ןופ ךיז ןעװעטַאר ייז זַא ךיז טכַאד סע .סנטסַאק ןוא רעס
 : .ךָאנ ייז

 וװ ,סַאג עקידהלהב עטרעדורעגפיוא ןַא יו סיוא טעז ףיוה-קרַאמ רעטלַא רעד
 ,ןעיובעג עבורח ןעייטש ןעלקניוו יד ןיא .ףיולעגנייא ןַא ,קילגמוא ןַא ןעשעג זיא סע
 ץלַא יד ןיא .סעדוב עטּפַאלקרַאפ-ביוט ןוא ןרעױט-סגנַאגכרוד ,רעמעדיוב ,ןטױלּפ
 טלגנַארעג ךיז ןטלָאוװו ייז יו ,ענעגירשעצ ,עזייב ,ןשטנעמ םורַא ןעלטניּפ ןעלקניוו

 .אנוש םענעעזעג-טשינ ַא טימ

 ןעמ ןוא טלייצ ןעמ ,טנעה ןופ ןסייר טנעה .טפיוקרַאפ ןעמ ןוא טפיוק ןעמ
 טנייװַאב ןטלָאװ ייז יװ ,ןקַאב יד ךיז ןּפיינק ,רָאה יד ךיז ןסייר רעבייוו ,טנכער
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 "ניק ,רעזדלעה ענעגירשעצ ,עטיור טימ ,עגנוי ןוא עטלַא ,דרעב טימ ןדיי ,עטיוט

 יָארּפש טימ ןעיורפ עגנוי .ןטלעש ןוא ןרעווש ,ןעלדנַאה ,רעמינּפ עקיצילב טימ רעד

 "רַאפ ,ןדנעל יד םורַא קירטש טימ ,סעטַאמש ןיא עטצלעּפעגנָא ,רעדילג עקידנצ

 טלָאװעג ןטלָאוװ ייז יו ,ןרעדעפ ןוא יורטש טימ עטקעדַאב ,עטביוטשרַאפ ,עטרימש

 עקירעזייה טימ ןעיירש ,סעטַאמש יד ןופ סױרַא ךיז טסייר סָאװ ,ץייר םעד ןטלַאהַאב

 ןטלַא ןיא ,שיילפ ןעיור ןטעקַאנ ןיא ךיז ןעיור רעגניפ עטבערגרַאפ ערעייז ,רעסעב

 | .שיפ עטשלחרַאפ ,עקימיילש-ךעלסייוו ןיא ,רעדעל

 ליונק ןייא רָאנ ָאד זיא סע ,דרע ןייק ָאטשינ זיא סע .למיה ןייק ָאטשינ זיא סע

 -לָאשרַאפ ַא יװ ,ןרעדנַא םעד רעביא רענייא ךיז ןעיור ,ןכירק סָאװ ,ןשטנעמ ןופ

 ,הפגמ ַא ןיא לזדניא וענעט

 ײז וו ,ןעמייה ץעגרע ןבָאה ןשטנעמ עלַא יד זַא ,ןביילג וצ רעווש זיא סע

 ײז וװ ,רעדניק ןריובעג ייז וװ ,ןפָאלש ייז וװ ,שיט ןייא ייב ןציז ייז ווו ,ןעניווי

 .ןברַאטש ןוא ןקנערק

 ןופ ,זייוודניק ןופ ךיז ןָאק ןעמ .ךדשמ ךיז ןענייז ףיוה-קרַאמ םענופ עגנוי יד

 "עלקרעד-עביל ַא טָאטשנָא .שער םעד ןטימ ןיא ךיז טלעפעג ןעמ .קרַאמ ןופ ,ףיוה

 וצ טמוק ןתח רעד ןעװ ןוא הנותח רעד זיב לדנַאה ןיא תופתוש ןעמ טכַאמ גנור

 :רע טגערפ ,הלכ רעד

 .י?טזילעג סעּפע טָאה'מ --

 טימ ,תוללק טימ ,ןעיירשעג טימ ,דיירק טימ טערב ַא ףיוא ךיז טנכער ןעמ ןוא

 יירשעג ןופ רעזדלעה עטיור ןוא ןגיוא עקיצילב

 "רַאפ ,םערָא ןרעטנוא ,קרַאמ ןופ ןעמַאזוצ םייהַא ןעמ טייג ןטנוװָא יד ןיא

 יךיז ןעמ טגניד ײרשעגיקרַאמ טימ ןוא ,בױטש-קרַאמ ןוא עטָאלב טימ עטרימש

 יי ןעניווו, ןוא ןדנ ,הּפוח ןגעוו

 ,לקניוו ןבורח ,ןצרַאװש ַא ןיא ,ףיוה םענופ עטָאלב רענעטענקעצ רעד ןטימ ןיא

 טייטש ,רעטצנעפ עמורק ,עטכיוהרַאפ טימ ,לעווש ַא ןָא ,טנעוו ענעסירעגּפָא טימ

 .טכיל ןופ ךעלמעלפ עטַאמ עכעלעטע סױרַא ןדנילב סע רעכלעוו ןופ ,לוש יד

 ןוא םירודיס עטקילפעצ ,עלעג ,עטלַא ןגיל סרעדנעטש עמורק יד ףיוא

 | .סמיליהת

 "קרַאמ רעד ןיא עטכַאװשעגּפָא יד ןטלַאהרַאפ ךיז ןבָאה ,לקניוו םעד ןיא ,ָאד

 -ילג ערַאטש טימ ,עטרעקיוהעג ,רעטלע רעד ןופ ענעכָארבעג ,ןדילַאװניא ,המחלמ

 םעד ןיא ,ָאד ןבָאה יז ןכלעוו ,טָאג ןטלַא םעד וצ עטרַאּפשעגוצ ייז ןבעל ,רעד

 ןבעגעגּפָא טרָא ןַא ,לקניוו ןבורח

 סױרָא קרַאמ ןיא סופ ןייא טימ .ָאד ייז ןענװַאד סױרַא קרַאמ ןיא גיוא ןייא טימ

 | ,טָאג וצ ייז ןדער

 -ַאר סָאד ןיירַא לוויטש עבָארג טימ טזיײרּפש ריט רעקילעוושנָא רעד רעביא

 עקידנצילב יד ןופ ךעלמעלפ עסַאלב יד טקערש ןוא קרַאמ םענופ יירשעג עקיצ

 .ךעלטכיל
| 

 יָאד ןוא .שדוקיןורָא ןליטש ,ןלעקנוט ןזיב ןכיירגרעד ןעיירעגניד ןוא תולוק

 רעיינ ַא ךיז טלעטש ,לכעלוש םענעליוהרַאפ ,ןלעקנוט ןצנַאג םעד רעביא ,םורָא

 יענעברָאטשעג רַאפ רעגָאז-שידק ,עקנַארק רַאפ רעגָאז-םיליהת טפיוק ןעמ .קרַאמ

 טסיג לדנַאה רעד ."ןדיי עטוג,, ןופ תועימק טפיוקרַאפ ןעמ ןוא "תוילע,, טפיוק ןעמ
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 "צנעפ עלַא ,לקניוו סעדעי ,חטש ןצנַאג םעד םורַא טּפַאכ ,קרַאמ ןטימ ןעמַאזוצ ךיז
 .ןעמ טלדנַאה םוטעמוא ,קָאטש יד וצ ףױרַא זיב ,ןעלדנַאה ןריט עלַא ,רעט
 4 6 א ,,,םוטעמוא

 עטכַארטרַאפ ,עטנלע יד ןשיװצ ,ךַאד ןעמוטש ,ןליטש םעד ףיוא ,ןביוא רָאנ
 ,טשינ טלדנַאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד טציז ,סנעמיוק

 ,ףיוה-קרַאמ םענופ "שזורטס,, רעשייוג רעד ,"ןַאי, זיא סָאד
 ןוא שיור םנופ קעװַא גָאט ייב גָאט ךיז רע טעבנג ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ןיוש

 ןגיוא ענייז .ּפָאק םענעסירַאפ ַא טימ טייטש רע .ףױרַא ךַאד ןפיוא רעהַא לגנַארעג
 ןגנַאל ןיז טימ טייטש רע ,למיה םענופ טייקיולב ןוא ור רעד טימ לופ ןענייז
 ,ןביוט ענייז טגָאי ןוא טנַאה רעד ןיא ןקעטש

 ןקידנעיור ןרעביא לגילפ ענרעבליז ערעייז טימ ןעילפ ,ךיז ןגָארט ןביוט יד
 ,סנקלָאװ יד וצ ,ףױרַא ןדיינש ןוא ףיוה-קרַאמ םענופ בורג

 רעביא טשרעה רע .ןביוט יד ןופ ךייה רעד וצ טימ ךיז טיצ ןַאי רעטלַא רעד
 םיא ןגנערב ןביוט יד .למיה םעד ןופ םיור ןכעלדירפ ןרָאלק ןכעלדנעמוא םעד
 ,םורַא דרע רעקיטּפַאז ,רעטיירב רעד ןופ ןסורג

 -רַאפ ַא ,לָאט ַא יו ,םיא רעטנוא טגיל ,למיוועג ןטסיװ םעד טימ ףיוה רעד
 ,,טייל ןופ ןוא טָאג ןופ רענעסעגרַאפ ַא ,רענעקנוז

 לס עג עקװַאט ס
 )קי 2

 רעד ןופ עדנע רעד ייב .טָאטש גערב םייב ןגעלעג זיא לסעג"עקווַאטס סָאד
 סיר-טלַאװג ַא יװ ןגעלעג זיא לסעג סָאד .סַאג -עקישזד רעשידיי ,רעגנע ,רעטלַא
 טימ טקעמשעג ןיוש טָאה ןוא טנעגעג רעשידיי רעטכידעג רעד ןופ ּפונק םעד ייב
 -סיוא טימ ענעבירעגסיוא ןעוועג ןענייז קורב םענופ רענייטש יד .טָאטש-רעטניה
 -עגפיוא יװ ןעוועג ןענייז ןטייז יד ייב ןרַאוטָארט יד .רעבירג רעקיטש ענעסירעג
 ַא טַאהעג ןבָאה ןטייז עדייב ןופ רעזייה ןעייר ייווצ יד ןוא .טייצ רעד ןופ ןסערפ
 יד ןופ טקעטשעגסױרַא יװ ןבָאה סָאװ ,ןייצ עקנַארק ,עטלַא יו ,רילָאק עלעג-ָארג
 רעקיטש ןעזעגסױרַא ךיז ןבָאה ןטױלּפ יד ןיא רעכעל יד ךרוד .ןטױלּפ ענרעצליה
 -מורַא ןענייז ָאד .זָארג-דליו טימ ענעסקַאװרַאפ ,טסימ רעגרעב ןוא דרע עיור
 עקנַארק ,עטנקורטרַאפ יד ףיוא טרעטעלקעג ןוא ןגיצ עשידיי ,ערַאד ןעגנורּפשעג
 ,קירטש עטרעטנָאלּפרַאפ ,עטלַא יװ ,ןעזעגסיוא ןבָאה סָאװ ,רעמייב

 ,תוכאלמ-ילעב ,רעלדנעה-ןסַאג ,ןדיי זיולב טעמכ טניווװעג ןבָאה רעזייה יד ןיא
 טימ ןלַאטש ערעייז טַאהעג ךעלפייה יד ןיא ָאד ןבָאה סָאװ ,סענַאמרופ טסניימוצ
 -לסעג עטלַא ןופ טנױװַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעזייה ןעוועג ךיוא ןענייז סע .דרעפ
 -ץלש יװ טנגעג רעד ןיא ןעוועג טנַאקַאב ןענייז סָאװ ,"ןעגנוי עליווװ,, ,םיטַאבעלַאב
 ,רעכעטשרעסעמ ןוא רעג

 לייט םעד ןיא .סעּפָאקָא יד וצ זיב ּפָארַא ןגיוצעג ךיז טָאה לסעג"עקווַאטס סָאד
 ױזַא ךעלרעטצנעפ עניילק טימ ,ענרעצליה ןעוועג ץלַא ךָאנ רעזייה יד ןענייז לסעג
 ,ןטסירק ךיוא טניוװועג ןבָאה ָאד .ןקַאלש-ןביוט יד יוװ
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 -ָאֹּפ רעד ןופ ,, פורעג ייז ןבָאה ןדיי יד יו ,ךעלפייה עשיליוּפ עטלַא יד ןיא
 ךָאנ ןענייז ָאד ,ןּפמולּפ ענרעזייא ןופ רעסַאו טּפמולּפעג ךָאנ ןעמ טָאה ,?עינַאטסוװ
 רעד ןופ ןרוגיפ ענעסּפיג יד טלגנירעגמורַא ןבָאה סָאװ ,סנירג ןוא רעמייב ןענַאטשעג

 ,טיורק ןופ חיר רעד טליפעג ךיז טָאה סע .םימלצ ןוא סענָאקיא ,רעטומ רעקילייה
 ,טניה טליבעג ןבָאה סע ןוא ּפעט-ןעמולב ןענַאטשעג ןענייז ךעלרעטצנעפ יד ןיא

 "נא ןַא טנפעעג לָאמַאטימ ךיז טָאה ,לסעג קע םעד וצ ןעמוקעגוצ זיא ןעמ ןעוו

 סע .ור עגנערטש ַא ןסָאגעגסיױא ןגעלעג זיא ?סעּפָאקָא, יד ייב ,ָאד ,טלעוו ערעד
 "-גרעכיור ,עכיוה יד טימ ןקירבַאפ ןופ ןרעיומ עטיור יד ןזיוװַאב לָאמַאטימ ךיז ןבָאה
 .ןרעיוט ענרעזייא עטקַאהרַאפ ןוא סנעמיוק עקיד

 םעד ןופ ןַאקרַאּפ רעטרעיומעג ,רעכיוה רעד ןגיוצעג ךיז טָאה טייז ןייא ןופ

 -- תונכש רעטנעָאנ ַא ןיא ,ןבענרעד דלַאב ,"שזַאטנעמצ רעקזנַאוװַאּפ,, ןכעלטסירק
 ,םלוע-תיב "רעשנעג,, רעשידיי רעד

 ,עשרַאװ טָאטשטּפױה עשיליוּפ עסיורג יד טלמוטעג ןוא טשיורעג טָאה םורַא
 קורב םענופ רענייטש יד .ןעגנַאגרעד טשינ סָאד זיא לסעג-עקוװַאטס םעד וצ רעבָא
 טימ טלזירעג ןבָאה ןקָאטשניר יד ,ןרָאװעג רענעבירעגסיוא ןוא רעמורק ץלַא ןענייז

 ַא ךָאנ רוד ַא ןוא ,טלשירקעג ךיז ןבָאה רעזייה יד ןוא ןטױלּפ יד .טיוק ןטכידעג ַא

 ,ןדנווושרַאפ ןוא ןעמוקעג זיא רוד
4 .; + 

 ערעגני יד 'וװ ,?עירַאװַאב, יד ןעוועג זיא לסעג םענופ ביײהנָא םייב דלַאב

 עצנַאג ןסעזעגּפָא ןענייז לסעג םענופ *עקרַאטש , יד ןוא ןעגנוי-רעסיימש ,סענַאמרופ
 .ריב ןעקנורטעג ןוא סיפ עטליקרַאפ ,סעברַא עטרעפעפעג ןסעגעג ,געט

 ןײלַא ןרָאי עגנוי יד ןיא זיא סָאװ ,ךלמ ןבָארג םייב ,?עירָאװַאב,, רעד ןיא ,ָאד
 "יא ךיז ןעמ טָאה ָאד ,ןגעלשעג ןרָאװעג "טכיײלגרַאפ,, ןענייז ,?רעקרַאטש,, ַא ןעוועג

 ענעטָארבעג רָאּפ ַא ןרָאװעג ןסעגעגפיוא ןענייז ךיילגסיוא ןדעי ייב ןוא ,ןטעבעגרעב
 710 רעמונ ןופ רעקעב,, םעד ייב ןטָארבעג טָאה עלעדניירב עטלַא יד סָאװ ,זדנעג
 רעד ןיא טמירעג ןעוועג ןענייז ,ןטָארבעג טָאה עלעדניירב עטלַא יד סָאװ ,זדנעג יד
 | ,טנגעג רעצנַאג

 ,טכלַאקעגּפָא ןעוועג ןענייז ייז .עכייר יד ןעוועג ןענייז רעזייה ייווצ עטשרע יד

 ערעכייר יד טניוװעג ןבָאה רעזייה יד ןיא .ןרעטמַאל ַא טנערבעג טָאה טכַאנייב ןוא
 .רענעגעוו עטעװָאקעג טימ דרעפ רָאּפ עכעלטע וצ טַאהעג ןבָאה סָאװ ,סענַאמרופ

 ןבָאה ןטנװַא יד ןיא ןוא ,זַאג טנערבעג וליפא ןיוש טָאה ןבוטש יד ןיא לייט ַא ייב
 -ַאק יד ןוא טלקיצעג ךיז ןבָאה םינזח יװ ,ןענָאפָאמַארג טרעהעג רעזייה יד ןופ ךיז

 .ןעגנוזעג ןוא טפייפעג טָאה ַאקצעוו
 ןעוועג קידנעטש זיא "עירַאװַאב, רעד ייב ןוא רעזייה יד ןופ ןרעיוט יד ייב

 -עגסיוא ןענייז טפָא ןוא ןדיימ יד רַאפ טכַאמעג ךעליירפ ןבָאה ןעגנוי יד .ךעליירפ
 ,סרעסעמ טימ טזָאלעג ךיז ןבָאה ןעגנוי יד ןוא ,ןגעלשעג ןכָארב

 ןוא רעדניק ןוא רעבייו טימ ןבעל שיטַאבעלַאב ַא טריפעג ןבָאה ערעטלע יד

 ,ןעגנוי יד ןופ ןטלַאהעג טשינ
 טלָאװ ..טנעה עטוג ןיא ןעמוקנײרַא לָאז --- ,טגָאזעג ןעמ טָאה -- גנוי ַאזַא --

 "ייל ַא רַאפ ןתח ַא ןרעוו לָאז רע ,ןסייהעג טָאה "טנעה עטוג,, .טייל ַא ןרָאװעג רע
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 "ןרעיוט ןטלַאהעג, טסניימוצ ןבָאה לסעג םענופ ןדיימ עשיטייל יד .,דיומ רעשיט
 ןופ רעמוז ,לבלעועג ַא טכַאמעג רעיוט ַא ןיא ךיז טָאה דיומ ַא זַא ,טסייה סָאד

 רעדניק רַאפ גרַאװשַאנ ןוא ךעלעּפע ענעריורפעג ןופ רעטניוו ןוא רעסַאװ:-עדָאס
 .?עװַארּפיױװ, ַא ףיוא טנידרַאפ ךיז םורַאוזַא ןוא

 עטסקיצנאווצנואנייא סָאד ןּפָאלעגרעטנוא זיא ,ןתח ַא ןרָאװעג זיא גנוי רעד זַא

 ןוא ,ךעלעוויטש עטסַאּפעג רָאּפ ַא טימ לצלעּפ ַא טכַאמעג הלכ יד םיא טָאה ,רָאי

 .ןעינָאפ , וצ קעװַא זיא גנוי רעד
 ןפױא רעבָא .רעטיב ןעװעג םיא זיא "עבשוולס,, ףיוא רָאי עטשרע סָאד

 "לַאדנעמ, ַא טימ רידנומ ַא ןיא קסוּפטַא, ףיוא ןעמוקעג רע זיא רָאי ןטייווצ
 ןוא םענטָאר םעד ּפָאק םעד ןטלָאּפשעג טָאה רע זַא ,טרעהעג ןעמ טָאה ךָאנרעד
 -עג ןזיא דיומ יד .רָאי רָאּפ ַא ףיוא סעטָאר עקסטנַאטסערַא ןיא ןעגנַאגעגקעװַא

 םוצ ןעגנַאגעג .סיפ ערעבערג ןוא טנעה ערעטיור ץלַא ןגירקעג ,רעיוט ןיא ןענַאטש
 -ּפַא טעװ ןתח רעד ןענַאװ זיב ,טרַאװעג ןוא ,ווירב ןביירש ריא לָאז רע ,עצדנָאשז
 6 6 ,"קָארס,, םעד ןציז

 ,ןפָאלשעג בלַאה ןיֹוש זיא לסעג סָאד ןעוו ,ןטנוװֶא עטעּפש עקידרעמוז יד ןיא

 עקישזד רעד טימ ּפָארַא "טפול ןּפַאכ ,, ,ןריצַאּפש טזָאלעגסױרַא ךעלרָאּפ יד ךיז ןבָאה

 זייותורוש ךיז ןעיצ סָאװ ,רעמייב יד רעטניה ,?שזַאטנעמצ ,, ןכעלטסירק םוצ ,סַאג

 .?עקטַאגָאר רעקזנָאװָאּפ,, רעד וצ זיב

 -ַאטש יד ףיוא טצעזעגסיוא ךיז ןבָאה לייט ,קירוצ ןוא ןיה ןעגנַאגעג זיא ןעמ

 רעטנוא ןרַאּפש סָאװ ,רעניטש ערעווש יד ףיוא רעדָא רעצירק-הבצמ יד ייב ,ןטעכ
 ,טבילעג ךיז ןוא רעדיל ןעגנוזעג ,טדערעג ליטש ןוא ןסעזעג ןעמ זיא .ןרעיוט יד

 ךיז וצ "טדערעג, ןבָאה סָאװ ,ךעלרָאּפ עגנוי יד ןעגנַאגעג ןענייז ןיהַא טרָאד

 ןופ .טעקרָאװעג ןטלָאװ ןביוט יו ,ליטש ךיז ןשיווצ טדערעג טָאה ןעמ .גנַאל טשינ
 ךיג ןעגנוזעג טָאה לדיימ ַא סָאװ ,דיל-עביל ַא טרעהעג ךיז טָאה רעיוט ןלעקנוט ַא

 :םעטָא ןייא ןיא ,טסנרע ןוא

 -- טָאיעהַאד סָאד טָאה סומלַאּפ יו ױזַא;;

 ,ןסָארדרַאפ קרַאטש םע סע טָאה
 ַאװלָאװער םעד ָא טָאה ןעמינעגסָארַא
 ..ןסָאשַאד ַא טָאה ןעריווועד

 טָאה ,ןהרובד ןסָאשרעד טָאה סומלַאּפ רענייש רעד יו ,דיל ?עשילַארָאמ,, סָאד
 ךיז ןעמ טָאה ,דיל סָאד קידנרעה .ןרעדנַא םוצ לרָאּפ ןייא ןופ ןבעגעגרעביא ךיז
 / :טדערעגרעביא ךיז טָאה'מ ןוא ,ערעדנַא סָאד וצ סנייא טעילוטעג קרַאטש

 ...לָאמַא טשינ טביג'ס ..,ץטע טניימ סָאװ --

 .יןרעװ ןעמ לָאז ןטיהעגּפָא --

 ,סעביל ןופ ןטכישעג עכעלקערש טליצרעד טייהרעליטש ךיז טָאה ןעמ ןוא

 ַאד ןטחשעג יז טָאה ,גנוייבצק רעד ,ןתח רעד סָאװ ,*עלעדַא רענייש,, רעד ןגעוו
 ןברָאטשעג ןענייז סָאװ ,תולכ ןגעוו .לָאטיּפש ןשידיי םייב ץַאלּפ ןפיוא ,טייוו טשינ

 ."סעביל עשלַאפ ,, רַאפ סהמקנ ןגעוו ןוא ,טכענ-הוח .יד ןיא
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 סנרָאטרבח, יד זַא :סנייא ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה "עקריזירפ,, יד לטעמירפ
 ןגיוא עיולב ןוא ּפעצ ענעדלָאג טַאהעג טָאה לטעמירפ .?"ןקילגמוא עלַא וצ ןעגנערב

 טָאה יז ,ןָא רָאי ןצייױד ןופ ,רָאי סקעז ןיוש עביל ַא טריפעג טָאה יז .עקלַאיל ַא יו

 -עװ ענעגייא ייוצ טימ דרעפ רָאּפ ייווצ טַאהעג טָאה סָאװ ,םעליש ןתח ַא טַאהעג

 -ּפָא זיא ומחנ-תבש ףיוא ןוא ?ןעינָאפ, ןופ ןעמוקעגמײהַא רע זיא רָאי סָאד ,רענעג
 ,הנותח יד טדערעג

 "ףַאז ץרַאה ַא זיא עביל יד, זַא ,טגָאזעג קידנעטש טָאה לטעמירפ עגולק יד

 ןיא יו ױזַא טקנוּפ, טדערעג טָאה יז ."ךעז טניימ'מ,, יצ ,זיא רקיע רעד זַא ןוא
 ,הלכ-ןתח ןשיװצ ןזגורב עלַא טריפעגפיונוצ טָאה יז ןוא ?רעטַאעט

 ןטרָאג רעשידיי רעד

 ן/ --2

 טימ ןסָאגעגפיונוצ ךיז טָאה ,"ןטרָאג-יקסנישַארק, רעד ,ןטרָאג רעשידיי רעד
 -רַאפ ַא ןסַאג עשידיי יד יװ ,ברַאפ עבלעז יד ןעמוקַאב טָאה רע .סעקװעלַאנ יד
 טלָאװ טכיזפיוא רעדעי יו ,סָאבעלַאב ַא ןָא סעּפע יװ ,רענעזָאלרַאפ ןוא רעטביוטש
 טָאה ןעמ .טענַאיװרַאפ ןוא טקיסעלכַאנרַאפ ןעוועג זיא זָארג סָאד ,ןפָאלטנַא םיא ןופ
 יװַא טָאה רע לייוו ,רַאפרעד רעשידיי ַא ןרָאװעג זיא רע יצ ,ןסיוו טנָאקעג טשינ
 ,רעשידיי ַא ןעוועג זיא רע לייוו ,ןעזעגסיוא ױזַא טָאה רע יצ ,ןעזעגסיוא

 ןופ ץַאלַאּפ רעטלַא רעד ןענַאטשעג זיא סע ווו ,טרָאד ,ןטרָאג לייט ןייא רָאנ
 -סיוא טָאה ,טכירעג:-עיצַאלעּפַא עטסכעה סָאד ןעוועג זיא סע ווו ,סיקסנישַארק יד
 -ןעמולב יד .טייקטגעלפעג ןופ ץנַאלג ַא טרעמישעג טָאה טרָאד .שרעדנַא ןעזעג

 טָאה ןזייא ןטרעמעהעג ןופ רעירַאב ַא ןוא ןברַאפ ערעייז טימ טליּפשעג ןבָאה ןטייב
 ,טײקרעדנוזעגּפָא יד ןטיהעגּפָא גנערטש

 עקישזד רעד ןופ ,סעקװעלַאנ יד ןופ ,ןסַאג עשידיי ּפונק ןטכידעג םעד ןופ
 ןעמ זיא ,םורַא ןסַאג עשידיי עטבױטשרַאפ ,עָארג עלַא ןוא רענַאקשיצנַארפ ןוא
 ןָא ירפרעדניא דלַאב ןופ .טפול ןּפעש רעהַא ןעמוקעג געט עקידרעמוז יד ןיא

 ןענייז עטשרע יד .רעציזַאב עקידנעטש ערעייז ןופ ןרָאװעג טצעזַאב קנעב יד ןענייז

 -רַאפ ,ןעיורפ ןוא טיילעגנוי ענעפָאלשעגסיוא-טכעלש ,עזָאלסטעברַא יד ןעמוקעג

 עטצַאלּפעג טימ ,ענעסקַאװרַאפ טײלעגנני .ןגיוא עקידנעשזדנָאלב טימ ,עטלעג

 -רַאפ טימ קנעב יד ףיוא ןעגנָאהעג ןענייז ,ןקָאז עטרעכעלעג טימ ,ךעלדיימ .ךיש

 .ענעטכָאשעג יװ ,ּפעק ענעפרָאװ

 ןפרָאװעגנײרַא ךיז ןעמ טָאה ,טסיזמוא טמערַאװעג ךָאנ טָאה ןוז יד ןענַאװ זיב
 זיב .דמערפ ןעוועג זיא טלעוװ יד .טייקנריולרַאפ ןופ למירד ןקיניזמוא םעד ןיא
 וצ לטימ רעטוג א ןעוועג זיא קנַאב רעטכייפ רעד ףיוא למירד רעד ןוא ,רקפה ןוא

 רעציז עקידנעטש יד ןשיװצ ןיוש ךיז טָאה ,גָאט ןטימ ,רעטעּפש .רעגנוה םעד ןליטש

 ןגעוו ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .טייקטנעָאנ עקידהחּפשמ ַא ןפַאשעג קנעב יד ןופ
 ןפרַאד סָאװ ,ייז ףיוא ןטרַאװ סָאװ ,רעדנעל עטייוו יד ןיא ןרָאפ ןגעוו ,"עיצַארגימע.
 ךיז טָאה סע .ןבעל טרעכיזעג ןוא טַאז ַא ייז רַאפ טיירגעגוצ זיא סע וװ ,ןבָאה ייז
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 ךיז ןבָאה ןטנעניטנָאק ןוא טלעוו רעקיטש עטייוו ;ליּפש עשיטסַאטנַאפ ַא ןדנוברַאפ
 -יוא ןוא קרָאי-וינ ,עדַאנַאק ןוא עניטנעגרַא ןרָאװעג טנעָאנ זיא סע ;טשימעגסיוא
 יד ןגעו טדערעג טָאה ןעמ ,"ןסַאג יד ןיא טלעג ןגעלעג,, זיא םוטעמוא ,עילַארטס

 ןגיוצעג ךיז טָאה גָאט-רעמוז רעד .ןפלעה ןלעוװ סָאװ ,טייוו ץעגרע םיבורק עכייר

 ןתופתוש ןרָאװעג טכַאמעג לייוורעד ןענייז סע ןוא .טייצ ךס ַא ןעוועג זיא סע .גנַאל

 רענעי ףיוא סרעטעפ עכייר עלַא יד ,דנַאלסיוא ןיא סרעטעפ עכייר ןופ ןובשח ןפיוא
 -רַאפ ןבָאה ייז סָאװ ,ץלַא ןוא "דניר ןייק ןוא דניק,, ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה םי טייז

 -עגנוה ,עסַאלב יד טָא וצ טרעהעג ןבָאה ,"ןסַאילימ ,ןענָאילימ,, עלַא ערעייז ,טגָאמ

 ..ןעמוקניהַא ןענָאק רָאנ לָאז רע ,ןטרָאג-יקסנישַארק ?ןשידיי, םענופ סרעציז עקיר
 ַא ןבעגעג טָאה יז ןרָאפוצקעװַא ףיוא םיכודיש ןרָאװעג ןסָאלשעג ךיוא ןענייז סע

 -סָאנעוב ןופ עמומ עטלַא ןַא -- רע ןוא ןילקורב ןיא רענָאילימ ַא ,רעטעפ ןכייר

 עג ןענייז םיכודיש עלַא ..?טגָאמרַאפ יז לפיוו ,טשינ ןיילַא טסייוו,, סָאװ ,סערייא
 ,ןרָאפוצקעװַא ףיוא ןרָאװעג טכַאמ

 רַאפ יו ,לבעווש ןקידנקיטש טימ טליפעגנָא ןעוועג זיא סַאג עשידיי עמערָא יד
 עשילױּפ ,ענעסיררַאֿפ יד ןופ ןעוועג ןטינשעגּפָא יו ןוא גנע זיא יז .םערוטש א

 םוטכייר ןופ רעמיש ַא טימ טלעוו רעד רַאפ טלדנחעג ךיז ןבָאה סָאוו ,ןסַאג-טּפיױה

 | | ,דנַאטשליוװװ ןוא

 ,ָאד ןוא .קידייל ןוא סיורג ןעוועג זיא גָאט רעד ןוא ,טמערַאװעג טָאה ןוז יד

 ,רעסעב זיא'ס דנַאל סעכלעוו ,טרעּפמַאעג ןוא טרַאּפשעג ךיז ןעמ טָאה ,קנעב יד ףיוא
 יד ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה ןעמ .טעטש טימ ,רעדנעל טימ ןפרָאװעג ךיז טָאה ןעמ

 סעּפע ןעוועג לָאמַא זיא'ס ווו ,ןעגנוטייצ ךעלקיטש עטלעגרַאפ ,עטלַא סענעשעק

 ..ןײרַא ןזָאל סָאװ ,רעדנעל ןגעוו ןבידשעג

 טצילבעג ןבָאה קנַאב רעד ןופ ,.לארשייץרא טַאהעג טָאה קנַאב ערעדנוזַאב ַא

 ,עניילק יד ןופ ענעמוקעג ,סנַארט רעדנַא ןַא ןיא ענעגָארטרַאפ ,ןגיוא עכעלטנגוי
 עבלַאה ,ךעלקער ענרעדעל ןיא ןָאטעגנָא ,ךעלדיימ ןוא ךעלגניי ,ךעלטעטש עשילױּפ

 -סױרַא ,ןטסענ עשידיי עניילק יד ןזָאלרַאפ יז ןבָאה ,רערעדנַאוװ עבלַאה ןוא רענלעז

 ,ןעמייה ענעסעזַאב יד ןופ ןרָאװעג טּפוטשעג

 "עג טָאה ןעמ ."סרעטעפ עכייר,, ןייק טכוזעג טשינ ןעמ טָאה קנַאב רעד ףיוא

 טרַאשעגוצ ךיז טָאה ןַאמרעגנוי רעסַאלב ַא סעּפע .טעברַא ערעווש ,ןטַאטנדלעה טכוז
 יד ןופ ןוא ,טנקורטרַאפ ןעוועג ןענייז ןּפיל ענייז .עּפורג-םיצולח רעגנוי רעד וצ

 יד וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה רע .רעגנוה ןופ רעביפ רעד טצנַאלגעגסױרַא טָאה ןגיוא

 ;םיטש עקירעגנוה ,עסַאלב ןייז טלעטשעגנײרַא ןוא ןכערּפשעג עגנוי ,עסייה

 רָאנ לָאז'כ ...טשינרָאג ןיוש ןעמ ףרַאד ,לארשי-ץרא ןיא -- טרָאד -- טרָאד --
 ..שטנעמ ַא ןיוש ךיא ןיב -- ןיהַא רָאנ םוק'כ ןעוו -- ןעמוקניהַא ןענָאק

 .טגערפעג קירעגיינ טיילעגנוי יד ןבָאה --- ?ְךַאפ רעייא זיא סָאװ --

 ,.טנַאיצילָאּפ ...ַא רימ ךיא רעוו ,ּפָארַא םוק'כ ...ךַאפ ַא רע ףרַאד סָאװ ---
 ..?טנַאיצילָאּפ א סעּפע סָאװרַאפ ---

 ..?טשינ סָאװרַאפ ...ױזַא טַאלג ---
 ..רעגנוה ןופ טכַאמעגוצ ךיז ןבָאה ןגיוא עקירעגנוה ענייז ןוא
 .סרעציז עקידנעטש עריא טַאהעג ןיוש טָאה קנעב ייר ַא טימ עײלַא עגנַאל ַא

 םיטַאבעלַאב עטלַא יד .םינקז-בשומ רעשידיי ַא ןפַאשעג ןײלַא ךיז ןופ ךיז טָאה ָאד
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 -עגוצ ןענייז גָאט וצ גָאט ןופ .טּפַאכרַאפ יז ןבָאה סַאג רעװעשרַאװ רעשידיי רעד ןופ

 ערעייז ןופ ןלייצרעד וצ טָאהעג ןבָאה ייז ...ענעזעוועג ,עטלַא יד ןופ ,עיינ ןעמוק
 יד ןגעוו .גנעג עשירחוס ערעייז ןופ ,ןצכעוטפיוא עגולק ערעייז ןופ ,סנבעל עגנַאל

 -שיצנַארפ ןוא סעקװעלַאנ יד ןיא ןגעלעג ןענייז סָאװ ,סנגעמרַאפ עסיורג עקילָאמַא

 ,ץלָאטש ןוא טייקכעלרע רעשירחוס רעקילָאמַא ןגעוו .רענַאק

 עטקיטיײװעגנָא ,עטלַא ערעייז .טרעהעג ןוא ןגיוצעגוצ ךיז ןבָאה דרעב עיורג

 עשידיי עסיורג יד ןופ םירבח עטלַא ןסעזעג ָאד ןענייז סע .טרערטעג ןבָאה ןגיוא

 עטלַא ,רעזיה ןסַאג עשידיי עצנַאג טיובעג ןעמַאזוצ ןבָאה סָאװ ,ןפיוה-סלדנַאה
 ,רעדניק יד ןגעוו טדערעג ןעמ טָאה ָאד .קנַאב ערעדנוזַאב ַא טַאהעג ןבָאה םיריבג
 ערַאבקנַאדמוא ןגעוו ןוא טייל עטלַא יד וצ טוג ןעוועג ןענייז סָאוװ ,עכלעזַא ןגעוו

 טָאה סָאװ ,םענייא ןגעוו טלייצרעד טָאה ןעמ ...ןטעגרַאפ ןבָאה סָאװ ,רעטכעט ןוא ןיז

 ילע רעד ףיוא ,טציא .רעדניק יד ןבעגעגקעװַא ץלַא ,סנגעמרַאפ עסיורג טכַאמעג

 רעד ןופ תולווע יד טרעהעג טָאה ןעמ .טגָאיעגסױרַא רעדניק יד םיא ןבָאה ,רעט

 ןעלסקַא ענערָאװעג-שירעדניק ןוא ןיילק ,ענעלַאפעגנייא יד ןוא ,"טלעוו רעקיטנייה

 ,טייקנריולרַאפ ןופ טרעטיצעג ןבָאה םינקז יד ןופ

 טשינ לָאר ןייק לָאמנײק ןבָאה סָאװ ,םינצבק עליטש ,עיינ ןעמוקעג ןענייז סע

 ,םיריבג עקיטכעמ לָאמַא ,יד ףיוא קידנקוק ,טסיירט ַא ןענופעג ןבָאה ייז ,טליּפשעג

 .עשרַאװ ןשידיי ןקילָאמַא םעד ןיא ןעמענ עקידנעגנילק טימ

 רעטעלב עקיטסברַאה ןופ יװ ,ךרָאש ַא ןעגנַאגעגכרוד זיא קנַאב רעד רעביא

 ;דלַאװ ַא ןיא
 -עג טשינ טָאה רעוו ..טפעשעג סָאד טנעקעג טשינ טָאה רעװ ...ש-שישּפ ---

 .יןרעוו ןָאק שטנעמ ַא ןופ סָאװ ,ַאה ...עמריפ רעד ןופ טרעה

 יד ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה ,םיריבג ,םירחוס עסיורג ענעזעוועג יד ןופ רענייא

 :שטייד ןדער ןביוהעגנָא טָאה ןוא ןטייצ עטלַא
 ...סַאד יז ןעבוַאלג ...טסבלעז ךיא ןיב סַאד ,ַאי ,ַאי --

 -נייא ענייז קידנבייהפיוא ,ןָאעלָאּפַאנ יו ,טייוו רעד ןיא טקוקעג טָאה רע ןוא

 :ןעלסקַא ענעלַאפעג
 .יטבַאהעג שידק ןענייא רונ ךיא טכעמ ,אי ,ָאי --
 :ּפעק יד טזָאלעגּפָארַא ןבָאה עטלַא יד

 ייעמריפ יד טנעקעג טשינ טָאה רעוו ,ךא ,ךֹא --
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 "ידיי רעד ןעוועג זיא סָאד .טקנוּפפערט ןייא ךָאנ טַאהעג ןבָאה טייל עטלַא יד

 זיא טיוט רעדעי ןוא ,היוול ַא ןעוועג זיא געט רָאּפ עלַא ,םלוע'תיב רעשנעג רעש

 ַא יװ ,םעד ןגעװ טצכערקעג ןוא טדערעג טָאה ןעמ .רענוד ַא יװ ןלַאפעגנײרַא

 ...םולח ַא רָאנ זיא טלעוו יד ןוא ,ץרוק זיא ןבעל סנשטנעמ

 םעד טימ קידנכַאמ ,ןקז ַא טגָאזעג טָאה --- ..ןַאמ רעטלַא ןייק ןעוועג טשינ--

 :שיפ ַא ייב יוװ ,ליומ ןקידייל
 ..יקיצעביז ןוא סקעז רעדָא ףניפ רָאי ַא ןייז טלַא טפרַאדעג טָאה רע --

 יד רעביא ןסָאגעצ ךיז טָאה עיצַאנגיזער עטקיטייװעגנָא ,עטרעװילגרַאפ ַא ןוא

 .רעמינּפ עטשטיינקעג ,עטלַא
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 ןיילק ןייז ."קילעשראמ לשיבא, רעטלַא רעד ןעמוקעג ךיוא זיא עײלַא רעד ןיא

 קנַאב ןופ ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה ,לקרַאק ןקיצנַאלג ,ןטיור ןטימ ,לפוג קיכעלייק

 ,"קיטש, עניז טכַאמעג ןוא עקלומרַאי עקיטנַאקריפ ןייז ןָאטעגנָא טָאה רע ,קנַאב וצ
 טימ ןסָאגרַאפ ךיז ןבָאה םינקז יד ןוא ,תונותח עשידיי ףיוא ןכַאמ טגעלפ רע סָאװ

 יװ ױזַא ,רעליימ עקינייצנָא ערעייז טנפעעג ןבָאה ייז .לרעטכעלעג קידנעשטשיּפ ַא

 :רעטכעלעג רַאפ טלסיירטעג ךיז ןבָאה ןוא ,םירבק

 ...לשיבא ,ייא ---

 ױזַא יוװ ,תונותח עקילָאמַא ןגעוו תוישעמ טלייצרעד טָאה לשיבא רעטלַא רעד

 ףךיז ,טיױט םענופ טכַאמעג קזוח טָאה רע ...תולכ עשירַאנ יד "ןצעזַאב,, טגעלפ רע

 ערעיײז טמערַאװרעד ןבָאה טייל עטלַא יד ןוא ,תומה-ףךאלמ ןטימ טסעומשעגסיוא
 ,רעטכעלעג םעד טימ רענייב

 "עה, ןפורעג םיא טָאה'מ סָאװ ,עלעשרעה רעטלַא רעד ןעמוקעג ךיוא זיא סע

 ןבעל עצנַאג סָאד טָאה רע ."טַאקָאװדַא, קיטש ַא ןעוועג ןרָאי עלַא זיא רע ."קעינ

 רענעסיררַאפ ַא ןבילברַאפ םיא ןיא סע ."סעדנַאס,, עשיסור יד םורַא טיירדעג ךיז

 -עג טָאה רע .דרָאב עשיצירּפ עסייוו ַא ןוא רָאה עקידנעילפ ,עגנַאל ,עסייוו טימ ּפָאק

 טָאה דלַאב ןוא ."אניראטס עיטסַארדז, :שיסור ףיוא טגָאזעג טָאה ןוא ךיוה טדער

 ןוא זיירג ַא ייב ?אידוס,, ןשיסור םעד טּפַאכעג טָאה רע יװ ,ןלייצרעד ןעמונעג רע
 ךיז ןבָאה ּפעק עטלַא יד .רָאטַאנרעבוגילַארענעג ןטימ טגירקעג ךיז טָאה רע יו
 ןפנָארב עלעשעלפ ַא ןעמונעגסױרַא רע טָאה ךָאנרעד .טייקירעגיינ ןופ טּפַאלקעגנָא

 םענופ ּפוז ַא טּפַאכעג ןוא קערש טימ טקוקעגמורַא ךיז ןבָאה םיטַאבעלַאב עטלַא יד
 .ןעז טשינ לָאז רענייק זַא ,לשעלפ

 "קעב עקידכעלייק ,עטיור ענייז ןעוו ןוא ,לשיבא טּפַאכעג טָאה ּפוז ןטסערג םעד

 טַאה רע .ןעגנוזעצ ךיז רע טָאה ,ןפנָארב םענופ ןרָאװעג טמערַאװרעד ןענייז ךעל
 םעד,, ןגעוו דיל סָאד .ןתירב ןוא תונותח יד ןופ דיל עשילַארָאמ עטלַא סָאד ןעגנוזעג

 ."ןבעל סנשטנעמ

 ןבעל סנשטנעמ םעד טרעוװ זיא סָאװ

 ,סיורג ןטלַאה ךיז טוט רע סָאװ
 -- ןבעג הקדצ ןייק טוט רע ןעוו
 ,טלעוו רענעי ףיוא טמוק ןעמ ןעוו

 ..טלעג סָאד ןעמענטימ טשינ ןעמ טוט

 ןגיוא יד טימ ןעלטניּפ עטלַא יד

 ..סע זיא ױזַא ,ָאי ,ָאי --

 ;ךיז טסוהרַאפ לשיבא

 ..ןטייצ עקילָאמַא יד ָאטשינ ,ייא ,ייא --

 עצרַאװש ַא יװ ,ּפעק עטלַא יד רעביא ןָאטעג ּפַאלק ַא טָאה "טלעוו ענעי, י
 יד ףיוא טעילוטעגנעמַאזוצ ךיז טָאה ןעמ .גָאט-רעמוז ןלעה םעד ןטימניא שטייב
 רעביא טמעטָאעג ןבָאה ןטרָאג ןשידיי םעניא רעמייב ענעזָאלרַאפ עטלַא יד .קנעב
 ..ןבעל קיבייא רעייז טימ ייז
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 עטסישט ףיוא לָאטיּפש רעשידיי

 )וי 2

 רעשילּפ טלַא ,רעגנַאל רעד טימ  טָאה סָאװ ,טָאטש לייט םעד ןיא ןיוש

 ןליפ טזָאלעג ןיוש ךיז טָאה ,יַאלָאװ, טָאטשרָאפ רעד וצ ּפָארַא טריפעג "ַאקסלָאװ,
 רעמ ץלַא ,טָאטש רעד ןופ גערב םוצ רעטייוו סָאװ .טייקטקירדעג עכעלמייהמוא יד

 ןקירבַאפ יד ןֹופ סנעמיוק ןוא ןרעיומ עטערומכעגנָא ,עטיור יד ןגיטשעגפיוא ןענייז
 .תורקפה-עירעפירעּפ ןוא ןגעלשעג ןופ טסייג רעזייב רעד ןגָארטעגנָא ךיז טָאװ סע
 ,טלעוו קיטש רעד ןופ טייקדמערפ יד טימעג ןשידיי םעד רַאפ טגײלעגנָא ךיז טָאה סע

 ,טײקטנַאּפשעג ןוא טייקיורמוא ןַא טלזירעג 'טָאה ןטייצ עלַא ןופ ווו

 -רעטניה ןופ ןטייקטייו עקידלּפענ ןוא דלעטיור רעקיטש טנפעעג ךיז ןבָאה סע

 ערעװש יד ןופ טפול עליק ,עשירפ ַא ןָאטעג ּפַאלק ַא טָאה סע .ןגעוו עשיטָאטש

 ,עקידייל:בלַאה ,עליק ,עליטש יד רעביא ןוא ,רעמייב-ןענַאטשַאק עשילױּפ-טלַא

 "ערָא ,רעװעשרַאו טשינ יו ,עדמערפ טלטניּפעג ןבָאה ךעלסעג עשיטָאטשרעטניה

 ,ןשטנעמ עמ

 עטיירדעג ןוא עטּפינקעג ןופ ענעטינשעצ ַא ,טייוו רעקידלּפענ רעד רעביא ,ָאד

 ןבָאה ןגעוו עטיירדעג ןוא סעקטַאגַאר עשילױּפ-טלַא ,ןקירב ןוא ןסלער ןופ ןרעדָא

 -צנעפ עסייוו עקידייל ,עסיורג יד טימ רעזייה-ןטסַאק עקיזיר יד ןביוהעגפיוא ךיז

 ,טעמוא רעקיביײיא ,רערעווש א ןגיוצעג טָאה סע עכלעוו ןופ ,רעט

 ןזיװַאב ךיז ןבָאה ,טנעגעג רעכעלטסירק רעד ןופ ףיט רעד ןיא ,לָאמַא טימ ןוא

 -ָארבעג ,עקיטעמוא טימ ןגיוצעג ןבָאה סָאװ ,עשרַאו רעקיטש ענעדישרַאפ ןופ ןדיי

 -רעדנוזעגּפָא ,רעטרַאטשרַאפ רעד ןופ ןרעיוט עקידתודוס יד וצ ,רעהַא ןקילב ענעכ

 ןשידיי ןופ דנַאל םעד ,"עטסישט ,, ןופ ןרעיוט יד ןעוועג ןענייז סָאד .טלעוו רעט

 ןלױּפ ןיא לָאטיּפש ןשידיי ןטסערג םעד ןופ ןרעיוט יד .שואי ןוא ןייּפ

 סַאג רעשידיי רעמערָא רעד רַאפ ןרָאי עקיבא ןופ זיא ,דליב-סנקערש ַא יו

 ןיא זיא סָאװ ,שדקה רעקידכשוח ,רעשידיי רעטלַא רעד ןענַאטשעג עשרַאװ ןיא

 "תודוס יד ןבענ ,דלעפ קיטש ןזָאלרַאפ ,דליוו ַא ןטימניא ןענַאטשעג ןטייצ עטלַא יד

 םורַא ךעלסעג עשידיי יד יװ -- "?לעדַאטיצ , ןשיסור ןטלַא םעד ןופ גרעב עלופ
 ,גנוטסעפ עשיסור יד ןפורעג ןבָאה

 סָאװ ,סרעשדלעפ ןוא "סנירעטכעוו, עזייב יד ןגעוו תוישעמ עכעלקערש יד

 ןקָארשעג ןבָאה ,"לביטש-ליק , ןיא ,עקידעבעל ךָאנ ,עקנַארק עמערָא ּפָארַא ןגָארט
 ןיירַא לָאטיּפש ןיא טריפעג טָאה'מ סָאװ ,ןקנַארק ןדעי ןוא ,טייקמערַא עשידיי יד

 ,ןטיוט ַא יו טניײװַאב ןוא טײלגַאב ןעמ טָאװ

 סעמַאמ ,סעטַאט ןסירעגסױרַא טָאה סָאװ ,טנַאה עזייב יד ןעוועג זיא שדקה רעד

 ןפרָאװעגסױרַא ייז העש רעלעקנוט רעד ןיא ןוא ,ןבוטש עמערָא יד ופ רעדניק ןוא

 -תיב "רענדורב,, םוצ היוול רעליטש ַא טימ רעיוט-רעטניה ןלעקנוט ,ןטלַא םעד ךרוד

 ,עמערָא רַאפ םלוע

 ןפָאלעג םיתבש יד ןיא ןענייז ןסַאג עקימורַא עשידיי יד ןופ ךעלגניי-רדח יד

 -סױרַא טָאה סָאװ ,"תומה:ךאלמ םענופ ןגיוא טנזיוט, יד ןעז וצ ידכ ,שדקה םוצ

 עדנילב יד ןיא טקוקעג ןבָאה ייז .ךעלרעטצנעפ עטעװעטַארקרַאפ יד ןופ טקוקעג
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 טָאה שדקה רעד סָאװ ,ןשטנעמ עטיוט ןגיל סע וװ ,"לביטש-ליק, םענופ רעטצנעפ

 ..דרעװש רעד טימ תומה:ךאלמ םעד ןבעגעגרעביא ןוא טרַאנרַאפ

 טימ טקוקעג ''תומה ךאלמ םענופ ןגיוא טנזיוט,, יד ןבָאה ,"עטסישט ,, ףיוא ,ָאד

 םענופ ןטרָאג רעטכידעג רעד טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא ןוא ,טייקסייוו רעקידלגיּפש
 ,ןדימ ןייא טשינ ןבָאה ךעלטעב עסייוו יד ןוא ןדע-ןג ַא יו ןעזעגסיוא ףױה-לָאטיּפש
 עלַא רַאפ ןעורוצּפָא ןפורעג ןוא טקָאלעג סַאג רעשידיי רעגנע רעד ןופ דיי ןקידנפיול
 / .צשרַאװ ןשידיי םעניא ןרָאי ערעווש

 "כיל ,ןסורג םעד ןיא טריפעגניירַא טָאה ריט ענעטיהעג-גנערטש ,עטיירב ַא

 -כרוד ,קרַאּפ רעטגעלפעג ןוא רעטנַאלּפעג ַא ןעוועג זיא סָאד ,ףױה-לָאטיּפש ןקיט

 ןָאיליװַאּפ ןייא ןופ טריפעג ןבָאה סָאװ ,ןגעטש-ןעיײלַא עטרעטסַאלפעג טימ ןטינשעג
 ,קנערק ערעדנוזַאב ןופ גנולײטּפָא רעדנוזַאב ַא ןעוועג זיא זיוה סעדעי .ןרעדנַא םוצ
 ,גנונעדרָא ערעדנוזַאב ַא ןוא טימעג רעדנוזַאב ַא טשרעהעג טָאה סע ווו

 ןקרַאּפ ןטרעימעג ,ןכױה ַא טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא ףיוה-ןטרָאג רעד

 רעדעי ןיא יו ױזַא .טעברַא עטפַאהבעל ,עכעלדימרעדמוא ןַא ןעגנַאגעג זיא ָאד ןוא
 -מייה עטגערעגפיוא ,עמַאזטלעז ַא טשרעהעג ךיוא ָאד טָאה ,טלעװ רעטרעדנוזעגּפָא
 ףיוה ןרעביא .לרוג ןייא ןופ ענעפָארטעג ןשטנעמ ןשיוװצ ךיז טפַאש סָאװ ,טייקכעל

 ,עקנַארק יד .טעב סָאד ןזָאלרַאפ טנָאקעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,עקנַארק טריצַאּפש ןבָאה

 יו ,רעיוט טייז רענעי ןופ ןשטנעמ יד ףיוא טקוקעג ןבָאה ,ןטַאלַאכ עיורג יד ןיא
 "עג עלַא ייז טָאה טַאלַאכילָאטיּפש רעד .טלעוװ רעדנַא ןַא ןופ ןשינעפעשַאב ףיוא

 -ַאב יד טיול ,גנַאג םעד טיול טנָאקעג ןעמ טָאה רעבָא רַאפרעד .ךיז וצ ךעלנע טכַאמ
 .טרעהעג טָאה רע גנולײטּפָא ןַא רַאפ סָאװ וצ ,ןקנַארק ןדעי ןענעקרעד ,ןעגנוגעוו

 -.רעפ רעד ןופ עקנַארק יד ףיוה םעניא ןענופעג קידנעטש ךיז ןבָאה ןטסײממַא
 .טייקכעלײירפ רעקידנפורסיורַא טימ ,קישַאר טריצַאּפש ןבָאה ייז .גנולײטּפָא רעט
 ,הסיפת ַא ןיא ןטנַאטסערַא וצ סכעלנע סעּפע ייז ןיא ןעוועג זיא סע

 עכלעוו וצ קנערק ענעטלַאהַאב ערעייז טגנערבעג ייז ןבָאה ןיירַא לָאטיּפש ןיא

 -עגרָאפ ךיז טימ ןבָאה ייז ,סורדרַאפ ןוא לקע טימ ןגױצַאב ךיז ןבָאה עטנוזעג יד
 .לָאטיּפש ןופ טלעוװרעטנוא יד טלעטש

 -ַאב ערעדנוזאב ַא טַאהעג ןבָאה גנולײטּפָא רעטרעפ רעד ןופ עקנַארק יד ךיוא

 ערעייז ןגעוו טדערעג טשינ ןבָאה ייז .לָאטיּפש ןופ עקנַארק עקירעביא יד וצ גנויצ
 טבעלעגוצ ןטעב יד ןיא ןיוש ןבָאה סָאװ ,יד ןגעוו ןוא תויוול ערעייז ןגעוו ,ןדייל
 ,ןןהעש עטצעל יד

 רעטרעפ רעד ןופ .עיילַא עקישער יד ןטימעגסיוא ןבָאה רעכוזַאב עשידיי ייד
 ןבָאה סָאװ ,עטדמשעג וצ יװ ,טייקדמערפ רעד טימ ייז וצ טקוקעג ןוא גנולײטּפָא
 ,קנערק ערעייז ןעמונעג ךיז ףיוא ןיילַא ןטלָאוװו ייז יו ךיילג ,עדריוו רעייז טפיוקרַאפ
 ןעז טנָאקעג טייצ רעדעי וצ ןעמ טָאה גנולײטּפָא רעטרעפ רעד ןופ עײלַא רעד ןיא
 ןבָאה עכלעוו ,ןיטסירק ַא ענייא ןוא עשידיי ייוצ -- סעטרבח ,ךעלדיימ יירד יד
 .עײלַא רעד רעביא קירוצ ןוא ןיהַא טנַאּפשעג טייקכעליירפ רעקידסיעכהל ַא טימ

 עיצַארג טימ ןבָאה סָאװ ,סיפ ענבַארגז ,עקרַאטש ,עגנוי ףיוא ןעגנַאגעג ןענייז יז
 ידב ןוא ,גנוי ןעוועג ןענייז ייז .ןטַאלַאכ עבָארג ,עיורג יד רעטנוא ןופ טליּפשעג
 ענרעדעל ןגָארטעג ייז ןבָאה ,ןטלַאטשעג ערעיײיז ןופ טייקנייש יד ןכיירטשוצרעטנוא
 ,סעילַאט יד םורַא ךעלטעמיר
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 ערעייז ןופ טײקטעקַאנ רענעבירטעגרעביא טימ טשיורעג ןוא טכַאלעג ןבָאה יז

 ,ןטַאלַאכ-לָאטיּפש יד וצ טסַאּפעג טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנוגעווַאב

 ,עטציירקעגרעביא טימ עטּפעלקרַאפ ,יירד עלַא ייב ןשזַאדנַאב עסייוו יד רָאנ ןוא

 וװ ,טרָאד ,רעבירג ענעלַאפעגנייא יד ףיוא ,רעמינּפ יד ןטימניא ןרעטסַאלּפ עזָאר

 "מייהמוא ןופ רעדיוש ַא טימ ןָאטעג ּפַאלק ַא ןבָאה ,זענ ןייז טפרַאדַאב ןבָאה סע

 ףױא לָאטיּפש ןיא ךיז טניפעג ןעמ זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה'מ ןוא .טייקכעל

 ..ייעטסישט,
 ןטלָאװ יז יװ ,ּפעק ענעסיררַאפ"ךיוה ןוא טירט ערעכיזמוא ,עלעדייא טימ

 עסייו ערעייז קידנקיש ,טייקכיילג רעקרַאטש ַא טימ ,למיה ןפיוא טכוזעג סעּפע

 ,גנולײטּפָא-ןגיוא רעד ןופ עקנַארק יד ןעגנַאגעג ןענייז ,סיורָאפ סנקעטש

 ןענופעג ייז ןטלָאװ ךיוה רעד ןיא יו ,ףױרַא ןגיוצעג ךיז טָאה ייז ןיא ץלַא
 -עג ןבָאה עקנַארק יד .ןעוועג ליטש זיא זיוה םעד ןיא .ןגיוא ערעייז רַאפ טכיל ַא

 ,טלעו רענעשָאלעגסױא רעייז ןיא עטלמירדרַאּפ יוז ,ןגיווש

 -עג ןליוהרַאפ ןענייז סָאװ ,ןטייהלצנייא ןופ ןרָאװעג טבױרַאב זיא טלעוו רעייז

 רעטנוא טלעוו יד ןוא .ךיז םורַא ןטייקיניילק יד ןעזעג טשינ ןבָאה ייז .ייז ןופ ןרָאװ

 ,עטלדייאעגסיוא ןַא ןוא עכיוה ַא ןעוועג זיא ןגיוא ענעברָאטשעג ערעייז
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 -נוא טייג ליטש ,ןּפמָאל יד ןָא ךיז ןדניצ סע .טכַאנרַאפ רעד ןָא ךיז טקור סע

 עטיור יד .טָאטשרעטניה רעקיטש עטלּפענרַאפ ,עקימורַא יד רעביא ןוז יד רעט

 .רעזייה עקידנגייוש יד ןופ רעטצנעפ עליטש ,עסיורג יד ןיא ןײרַא ךיז טסיג טכיל

 ַא וצ טרַאּפשעגוצ ןעייטש יורפ רעגנוי ,רעטלטַאּפעצ ַא טימ ןַאמרעגנוי ַא

 -ניק רעד ןופ רעטצנעפ יד וצ ףױרַא ןקילב ענעסיררַאפ ,עטקיטייװעגנָא טימ ,םיוב

 ,גנולײטּפָא-רעד
 .ןײרַא טשינ טזָאל ןעמ ןוא גנערטש זיא ָאד

 -יא ייז ןבָאה ,רעדניק עקידנעילג יד ןשיװצ ,רעביטש עקיקערש ,עסייוו יד ןיא

 .ןוז ןקירעיטכַא רעייז ןזָאלעגרעב

 -ָאק ןטיירב ,ןסייוו םעד ןופ ןבירטעגסױרַא ייז ןבָאה ןטפירשרָאפ עגנערטש יד

 ןטציהעצ ןייז ןעז טנָאקעג ביוש-ךלימ רעטלּפענרַאפ רעד ךרוד ןבָאה ייז ווו ,רָאדיר

 .ןגיוא עטכַאמרַאפ-בלַאה ,ץיה ןופ ענעגָארטרַאפ יד טימ ּפָאק

 -כעוו יד .טמיילעג יװ ןענייז סיפ ערעייז ,ןיײגקעװַא טשינ ןענַאדנופ ןענָאק ייז

 דליוו ןוא טנלע טגנילק יורפ רעגנוי רעד ןופ ןייוועג עקידנעילג סָאד ןוא ,ןביירט רעט

 ןטרָאג םעד טסיגרַאפ סָאװ ,גנַאגרַאפ-ןוז םענופ טכיל ןרַאברעדנוװ םעד ןיא
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 ןלעקנוט ,ןפיט םעניא ןעזעג רָאנ טָאה ןעמ ,ףיוה םעניא ןרָאװעג ליטש זיא סע

 ןענייז ייז .סנירעגעלפ -- רעטסעוװוש יד ןעגנַאגעג זײװרַאּפ ןענייז סע יוװ ,סנירג

 -ַאלפעג ןבָאה סעקּפעשט ערעייז ןופ לגילפ עסייוו יד .טלושעג ,שימטיר ןעגנַאגעג

 -עלעּפ עלעקנוט ,עצרוק ערעייז ןוא ,טפול רעליק רעד ןיא ,ןביוט עסייוו יו ,טרעט

 .לגייפ עשיטסַאטנַאפ ןופ טייקנייש יד ןבעגעגוצ ייז ןבָאה סעקניר

 ּפש רעד זיא העש רעד ןיא .םורַא טגיילעגסיוא ךיז טָאה טייקליטש עסיורג ַא

 ,ךיז טימ ןיילַא ןבילבעג רָאט
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 .עקנַארק יד רַאפ טכַאנ עקידלרוג ,עגנַאל יד טלעטשעג ךיז טָאה סע ןוא

 יירשעג רעקידארומ ַא ןָאטעג סיר ַא טייקליטש רעד ןיא ךיז טָאה לָאמַאטימ

 סע .טסעטָארּפ ןוא קערש ןופ יירשעג ַא ,רעסעמ ןרעטנוא ןשטנעמ ןופ יירשעג ַא

 ןוא ןפור ןופ יירשעג קיניזמוא ןייא טרעו סע .ןעיירשעג ערעדנַא רעטנוא ןּפַאכ

 י-ןעָארד

 ,ײַצילָאּפ יד טרימרַאילַא ןעמ .ףיונוצ ןשטנעמ ךיז ןפיול ןעיירשעג עכלעזַא ךָאנ

 -עג יד ןגָארטעג ךיז ןבָאה טנלע .טרָא ןופ טרירעג טשינ רענייק ךיז טָאה רעבָא ָאד

 לָאטיּפש רעד .לגנושזד רעד ןיא תויח ןופ ןעיירש סָאד יװ ,גנַאלקּפָא ןָא ןעיירש
 ,ןגיוושעג טָאה

 -שטנעמ ןטרעטשעצ םעד ןופ טייקיניזמוא ןופ יירשעג סָאד ןעװעג ןיא סָאד

 ,חומ ןכעל

 ,טָאג ןטכערעגמוא ,ןזייב ,םענעטלַאהַאב ַא סעּפע וצ תונעט ןעוועג ןענייז סָאד

 ,גנולײטּפָא רעטכַא רעד ןופ יירשעג סָאד ןעוועג זיא סָאד

 . . + םיעגושמ יד ןופ יירשעג סָאד

 ,(1956 עשרַאוו ,רָאי עשיליופ,, ךוב ןופ)
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 : ןהָאק .2 -

 ןטנווָא

 ןרעיומ ףיוא סנטָאש טײרּפשעגסיױא
 ןבױש יד טײקטַאמ טימ ןעגנָאהרַאפ

 :ןגױא עטמולחרַאפ ןיא ףיט ךיז טלגיּפשעג טָאה רעיורט ןוא
 דרע רעד וצ םוטש ןלַאפעגוצ רעדימ ַא זיא גָאט ןעוו
 -- ןוגינ רעדנקנעב-קידנגָאנ ַא ןגיוצעג טָאה טייוו ןוא

 רעדניק רימ ןגעלפ
 (ןטייווצ ןופ רענעלק סנייא)

 לקניוו ַא ןיא ןעמעננעמַאזוצ ךיז

 ןלייצרעד תוישעמ ךיז םורפ ןוא קיטכרָאפ ןוא
 ,רעדנווו ןוא ףושיכ ןופ ןלייצרעד
 ךעלצרעה עדנּפַאלק טימ ןכרָאה ןוא ןלייצרעד

 ...רעגנוה םעד רעדנווװו טימ ןליטש ןוא

 ,ןגיוצרַאפ למיה םעד ןעלּפענ עכעלָאלב טימ ןבָאה ןטנװָא ןע ו

 ,עסייוו-קידרעטניוו ןטנוװֶָא ןיא רעדָא
 .ןזעועג טעברַא רעד ייב זיא עטַאט רעד
 סַאג ןיא טלדנַאהעג טָאה עמַאמ יד
 רעטכידעג ַא טישעג טָאה יינש ַא ,ןסיורד ןיא ןוא
 ,ןביוש יד ןיא ןיד טּפַאלקעגּפָא ןוא

 ןעמיק םעניא ןיירַא טפייפעג ןבָאה ןטניו עקידיינש ןוא
 ,ןוויוא ןופ רעייפ סָאד ןגיוצעג
 לּפמעל עטעשטּפָאקרַאפ'ס ןשָאלעג
 ךעלמייהמוא ןוא ױזַא ןרָאװעג זיא גנַאב ןוא
 ,ךיוה ךיז ןבָאה רעדניק רימ ןוא

 .ָאטעג ןיא ןעמוקעגמוא .1905 רָאי ןיא עשרַאוו ןיא ןריובעג .טעָאּפ -- ןהָאק .ל י

 -- עשרַאו ןיא 1936 ןיא סױרַא -- ךוב-רעדיל ס'ןהָאק וצ המדקה רעד ןיא

 ךעלקריוו זיא ןהָאק .ל .י :ןַאדזַאק .ש .ח רעלעטשטפירש ןוא גָאגַאדעּפ רעד טביירש

 -רַא רעשידײ רעסױרג ןופ טָאטש רעד ןופ ,עשרַאװרעטעברַא ןשידיי ןופ דניק א

 ירַא ץשידיי םעד ןעזעג לָאמנייא טשינ טָאה סָאװ ,טָאטש רעד ןופ .גנוגעווַאב-רעטעב

 -ַאב ןענעז רענייטש עריא סָאו ,טָאטש רעד ןופ ,רענעפ עטיױר יד רעטנוא רעטעב

 .לַאעדיא רעייז רַאפ רעריטרַאמ א תונברק-רעטעברַא עשידיי ןופ טולב טימ טברַאפ



 ןהָאק .ל .י

 -- ,טנייועצ ךיז לוק ןפיוא

 רעטסעווש ערעטלע יד טגעלפ

 (דניק ַא ךָאנ ןיילַא)
 -- ,ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןליטשנייא זדנוא

 קערש ןופ ןוא טלעק רַאפ ןרעטיצ ןוא ןליטשנייא זדנוא

 ...ןענייועצ ךיז ןיילַא ףוסל ןוא

 ,רעגנוה ןוא טפַאשקנעב ןופ רימ ןבָאה טנייוועג
 טעלוטעגנעמַאזצ ךיז טלעק ןופ ןוא קערש רַאפ

 לכעק םענעמייל םייב לקניוו ןיא
 עדימ ןרָאװעג ןפָאלשטנַא ןוא

 -- ןגיױא יד ןיא ןרערט טימ
 ...רעגנוה ןוא טפַאשקנעב יד ןפָאלשרַאפ

 ךוב םענופ

50 
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 : 5 7 טי 7 טפ ,,י 5 ,,7 0 ,,,י 9 יב 7 ב ,,7 36 7 6 7 0, טי ב30 7 }

 עשרַאװ ןיא ןריובעג טרעוו לוש-שידיי עכעלטלעוו יד

 עי -2

 טָאטשטּפױה יד --- עשרַאװ זיא גירק-טלעוו ןטשרע ןרַאפ רָאי רַאּפ עטצעל י
 לעיינ רעד ןופ רעטנעצ רעקידנזיורב ַא ןעוועג ,ןלױּפ ןשיסור ןקיטלָאמעד ןופ
 -רַאפ ַא טריפעג ָאד טָאה 190778 ןרָאי יד ןיא .רוטלוק רעכעלטלעוו רעשידיי

 -עלַא רַאפ טעטיזרעווינוא, רעװעשרַאװ םייב עיצקעס עשידיי יד טייקיטעט עטגייווצ
 ,ץרּפ .ל .י ןעוועג ָאד ןענייז שידיי ףיוא ןרָאטקעל עטשרע יד -- ,(ןטעטלוקַאפ 5) *ןעמ
 עשידיי יד ףיוא רערעהוצ לָאצ עכעלטינשכרוד יד .שרעה .ל ןוא ןיוועל .ג ר"ד
 158 ןעוועג זיא עיצקעס:-טעטיזרעווינוא-סקלָאפ רעד ןופ ןעגנוזעלרָאפ עכעלטנפע

 ןטשרע ןיא זיא ןטעלּפמָאק 27 יד ןיא שידיי ףיוא רערעהוצ לָאצ ענײמעגלַא יד ;ןַאמ

 זיא תוביס עשיייצילָאּפ בילוצ) 8,225 --- רָאינרעל ןטייווצ ןיא ,15,812 ןעוועג רָאי

 ךרוד ןרָאװעג טכוזַאב ןענייז ןיילַא סעיצקעל סעצְרּפ .(ןרָאװעג טצריקעג סרוק רעד
 -לעזעג, יד טייקיטעט ריא ןביוהעגנָא טָאה 1908 ץרעמ ןט-1 םעד .ןָאזרעּפ 2
 טנרעלעג ןבָאה ןלוש-טנוװוָא 6 עריא ןיא ."םזיטעבַאפלַאנַא םעד ןפמעקַאב וצ טפַאש

 .רעליש 500 זיב
 לושלטימ רעד ןיא דומיל ַא יו שידיי טריפעגנייא טרעוו ןרָאי עקיבלעז יד ןיא

 רעד וצ רעבירַא רעטעּפש) שטיוואר ןיגָאגַאדעּפ רעװעשרַאוװ רעטנַאקַאב רעד ןופ

 -ַאב רעטעּפש רעד ןעוועג ןטרָאד זיא שידיי ןופ רערעל רעד --- ,(אקצעלַאק ,ז יורפ

 ןַאמרעה דוד רעסישזער רענערָאװעג-טמיר
 טימ םורַא ןרָאי ענעי ןיא ךיז ןעמ טגָארט ןזיירק עשידנוב רעװעשרַאװ יד ןיא

 זיב 1920 רָאי ןופ .1883 רָאי ןיא ןאסרעכ ןיא ןריובעג -- ןאדזַאק המלש םייח

 -עמַא ץיק ןעמוקעג ןַאּפַאי רעביא -- 1940 רָאי ןיא -- רעטעּפש .עשרָאו ןיא 9

 רעד ןיא ןדיי ייב ןגָאגַאדעּפ עטסקיטיײדַאב יד ןופ רענייא .קרָאי וינ ןיא טניוװו .עקיר

 -לוש ןכעלטלעוו-שידיי ןופ רעױב ןוא רעריפנָא רעשיגָאגַאדעּפ .טייצ רענרעדָאמ
 -לוש רעשידיי רעלַארטנעצ -- *אשיצ, רעד ןיא טרירטנעצנָאק -- ןליוּפ ןיא ןזעוו
 ךיוא ןעוועג .עקירעמַא ןיא טעברַא עשיגָאגַאדעּפ-שידיי ןייז רָאפ טצעז .עיצַאזינַאגרָא

 .סעלוש-שידיי יד ןיא רוטַארעטיל רעשידיי ןוא שידיי ןופ רערעל רעקידנריציטקַארּפ

 .עשערַאו ןפ רעדניק עשידיי ,םידימלת ענעזעוועג ענייז ןלייצ רעטנזיױט יד ןיא

 ןופ רָאטקַאדער .רעכיב-ןרעל ןופ רעלעטשנעמַאזוצ ןוא קרעוו עשיגָאגַאדעּפ ןופ רבחמ

 -מוא ןיא ןזעוולוש ןשידיי ןופ עטכישעג, רעד ןופ רָאטױא ,"ךוב-רוכזי רערעל,
 ןופ ןשטנעמ, .נ .א ןטלַאטשעג עשידנוב ןיינ ןגעוו ךוב ןופ ןוא "ןלױּפ ןקיגנעהּפָא
 | | | ."טומ ןוא טסייג
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 רעשידי רעד ןיא רעדניק-רעטעברַא רַאפ לושגָאט ַא ןריזינַאגרָא וצ ןטקעיָארּפ

 טשינ טקעיָארּפ רעד רעבָא ןעק םישזער ןשייײצילָאּפ ןקיטסלָאמעד ןבילוצ .ךַארּפש
 .ןרעוו טכעלקריוװרַאפ

 טּפַאשלעזעג -רערעל רעשידיי רעװעשרַאװ רעד ייב סיוא ךיז טעדליב 1911 ןיא

 ןשיטאמעטסיס ןוא ןטריזינַאגרָא ןַא ןריפ ןָא טבייה עכלעוו ,עּפורג עשיטסישידיי ַא
 עכעלטפַאשלעזעג עקידנריטסיוקע יד ןיא ךַארּפש עשידיי יד ןריפנייא רַאפ ףמַאק
 םענערָאװעג טמירַאב ןופ ןרעטלע יד) יורפ ןייז ןוא שיפּפעלק .י רערעל יד ,ןלוש

 בקעי ,ץיוורוח .ש ,(שיפּפעלק לאכימ -- ָאטעג ןיא דנַאטשּפיוא ןופ רָאטַאזינַאגרָא
 עשידיי לָאצ ַא טעברַא ריא וצ ןוא עּפורג רעד וצ וצ ןעיצ ,יקסניליג .ש ,ןיוועל

 -פע ,שזניא ,יקציטעיווס ,ז ,קיטָאק .ח ייז ןשיווצ --- רעוט-רעטעברַא ןוא ןטַארעטיל
 םעד רעביא ןטַארעּפער עכעלטע טריזינַאגרָא עפורג יד .ַא"א ,רעגייווש קחצי ,ןָאר
 -רָאפ ןופ ןבַאגפיוא יד רעביא ,(ןַאמטוג .מ) לושקלָאפ רעקירָאי-8 ַא ןופ םַארגָארּפ

 -וצ ןבָאה ייז םורַא ןטַאבעד יד ןוא ןטַארעּפער יד .ַא"א ,(ןיוועל .י) גנויצרעד-לוש

 ףיוא טלָאמעד ןעמוק סע -- .רעטעברַא ןוא ץנעגילעטניא םלוע ןסיורג ַא ןגיוצעג
 ןופ םַארגָארּפ ןטיירב ַא טימ רערעל רַאּפ ןסרוק ןפַאש וצ (1 :ןטקעיארּפ עיינ ייווצ
 םעד טגנַאלרעד ןעמ טּפַאשנסיו עשימָאנָאקע ןוא רוטַארעטיל רעשידיי ,שידיי
 ףיוא שינעבילרעד ןייק רעבָא ,טכַאמלוש רעד וצ םודנַארָאמעמ ַא טימ םַארגָארּפ

 -עג ךיז ןבָאה רענטרעג-רעדניק יד יװ ױזַא (2 .ןעמוקַאב טשינ ךיז טָאה ןסרוק יד
 ןוא ,טכַאמלוש רעד ןופ טשינ ןוא רעוויטַארטסינימדַא רעד ןופ תושר ןיא ןענופ

 ןזייוונָא טפרַאדעג טשינ ןעמ טָאה ןטרָאגרעדניק ַא ףיוא שינעביולרעד רעד ןיא
 ןסָאלשַאב ןטסישידיי רעװעשרַאװ יד רעבירעד ךיז ןבָאה ,טלַאטשנַא םנופ ךַארּפש יד
 .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןטרָאגרעדניק ַא ןענעפע וצ

 -טינ יד בילוצ רעבָא -- ןיטסילבערפ ַא ןייא טדַאל'מ ,גנולמַאז-טלעג ַא טנפע'מ

 ךיוא טרעװ ןטייקירעװש עשייײצילָאּפ בילוצ ךיוא ןוא ןעלטימ-טלעג עקידנגונעג
 ,טכעלקריוורַאפ טשינ טקעיָארּפ רעקיזָאד רעד

 ןייז ןוא ץרּפ .ל .י ןקיױרַאב טשינ ךיז ןעק עשרַאו עשיטסישידיי סָאד רעבָא

 םנופ טייקיטעט עקיטכערּפ יד ,רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ עיצַאטיגַא סעצרּפ ,זיירק
 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ יד ,ןטנוװָא-לטסעק ענייז טימ "רימזה.
 -טַא ןַא ןפַאשעג טָאה ץלַא סָאד -- גנוגעַאב-רעטעברַא עשידיי יד רקיע רעד ןוא
 רעקרַאטש ץלַא זיא שידיי ףיוא לוש ַא ןעיוב וצ ןליוו רעד רעכלעוו ןיא ,ערעפסָאמ

 טכעלקריורַאפ ןבערטש עקיזָאד סָאד טרעוװ 1912 ןיא ןוא .ןרָאװעג רעפייר ןוא

 ַא טריטסיוקע טלָאמעד טָאה עשרַאװ ןיא :ןפוא ןקידנגלַאפ ףיוא לקניוו ןייא ןיא
 דומלת בלַאה -- לוש ענעגייא ןַא ןטלַאהעגסיױא טָאה עכלעוו ,"םידלי ךוניח,, הרבח
 ןיא טֶָא ,שיסור ףיוא לושגנַאפנָא ןַא -- "עשטשילישטוא ענלַאשטַאנ,, בלַאה ,הרות

 ךיז טיג ,גנוטלַאװרַאפ רעשירָאטַאלימיסַא ןַא ןופ תושר ןיא טייטש סָאװ ,לוש רעד

 -ידיי ןוא גָאגַאדעּפ ןקיטרָא םעד (רָאטקעריד) רעטלַאװרַאפ ַא רַאפ ןצעזוצכרוד ןייא
 טריפ ,ןטסישידי עּפורג רעד ךרוד טציטשעג ,רעטצעל רעד .יקסניליג .ש טסיש

 ןצנַאג ןיא רעבירא טייג סַאלק רעטשרע רעד :לוש ןיא ?עיצולָאװער,, עליטש ַא ךרוד

 ,טפַאשנסיװ:רוטַאנ שידיי ףיוא ןענרעל וצ ןָא ךיוא ןעמ טבייה רעטעּפש ;שידיי ףיוא
 -ןריב .מ ,ןיוועל בקעי :ןעוװעג ןענייז ןטפערק-רערעל יד .עטכישעג ןוא עיפַארגָאעג
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 טימ ,ןצרּפ .ל .י לוש רעד טימ טריסערעטניארַאפ ךיוא טָאה ןעמ ,ץיוורוה .ש ,םיוב

 .ןעגנוטַארַאב ייר ַא ןטלַאהעגּפָא ןבָאה רערעל יד ןעמעוו

 ,טפַאשרערעל רעד ןשיווצ ןוא ןרעטלע יד ייב רעלוּפָאּפ ןרָאװעג זיא לוש יד

 עטשרע יד ,ןכב ,זיא "םידלי ךוניח,, ןופ לושקלָאפ עקיסַאלק-יירד עקיזָאד יד

 ןלױּפ ןופ טיבעג ןפיוא ךַארּפש-טכיררעטנוא רעשידיי טימ לוש

 רעד ןיא ןעגנעה לוש עקיזָאד יד טביילב ,גירק רעד סיוא טכערב טע ןעוו

 רָאנ וליפא רעטעּפש ןוא ,ייווצ רָאנ לוש רעד ןיא ןביילב רערעל ןביז ןופ ,ןטפול

 עיירפ רעייז ןוא ,טעברַא רעצרַאװש ףיוא ןייג וצ ןעגנוווצעג ןרעוו רערעל יד .רענייא

 טימ -- לוש יד ןטלַאהוצנייא ןייא ךָאד ךיז טיג סע ...לוש רעד ּפָא ייז ןביג טייצ

 גירק ןופ ביײהנָא ןכָאנ םישדח ףניפ טשרע ...שדוח ַא לבור 1815 ןופ טעשזדוב ַא

 יד ,(טפַאשלעזעג-טייהטנוזעג) "עזָא, ןוא (חלכשה יציפמ) *עּפָא; ףליה וצ ןעמוק

 ,לַאמרָאנ קיטעט רעטייוו זיא לוש

 ןוא ןטייקכעלגעמ עיינ קיטייצכיילג טנפע גירק-טלעוו רענעכָארבעגסױא רעד

 "רע יד ןיא דלַאב .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא טעברַא לוש רעד רַאפ ןוויטקעּפסרעּפ

 -מייה יד ןופ רעדניק יד ןגרָאזַאב וצ םעלבָארּפ יד טײטשטנַא גירק ןופ םישדח עטש

 ןענעפע ןטסינויצ יד .לָאצ רעסיורג ַא ןיא עשרַאוװ ןיא ןזיװַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,עזַאל

 "ידיי יד .?סעקנָארכָאק --- ןרָאטַאלימיסַא יד ,סמידלי"ג רעדניק עזָאלמיײה יד רַאפ

 -מייה יד ןופ רעדניק יד רַאפ ןטלַאטשנַא יד ןיא שידיי רַאפ ףמַאק ַא זָא ןבייה ןטסיש

 ןטפַאשלעזעג רעגרוברעטעּפ יד ;ןעמרָאפ ערעפרַאש ץלַא ןָא טמענ ףמַאק רעד ,עזָאל

 ןבָאה ,ןטלַאטשנַא יד רַאפ סרעבעגדלעג יד ןעוועג ןענייז סָאװ ,(ַא"א ,עזָא ,עּפָא)

 יה ףמַאק םעד ןריפ רעגַאל ןשיטסינויצ ןיא .שידיי ןופ רעגנעהנָא יד טציטשעג

 -סישידי רעד ףיוא ;ביובנירג קחצי ,ןָאדרָאג .ל .ש ,ןײטשּפע-ןיװעל ,ןייטשברַאפ

 ,ל ןעגָאבנעצַאק ,ןושַארטס .א ,יקסנישטשעל בקעי ענעמוקעג יד -- טייז רעשיט

 -ָארּפמָאק ַא וצ טמוק ןעמ .יקסניליג .ש ןוא םיובנריב .מ עקיטרָא יד ןוא ,ןָאסמַארב

 יד ןדנָאפ עכעלטפַאשלעזעג יד ךרוד ןטלַאהעגסיױא ןרעוו סָאװ ,ןלוש יד עגונב סימ

 סַאלק ןטשרע ןיא רַאפרעד ,שידיי ןיא ןרעװ טריפעג ןפרַאד סידומיל עניײמעגלַא

 שיטקַאפ .שידיי -- רָאי ףוס םוצ טשרע ןוא שיערבעה טשרעוצ ןייא ןעמ טריפ ---

 ןלוש עכלעזַא .שידיי ןיא טנרעלעג םידומיל עלַא ןלוש עטנפעעג-יינ יד ןיא ןרעוו

 -רַאװ עקיטרָא ןופ ןעמונעגניירַא טרעוו םידימלת טנעצָארּפ 20 ַא .ףניפ ןעוועג ןענייז

 .ןעלטימ ןָא ןלוש עקיזָאד יד ןביילב עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעב .רעדניק רעוועש

 .רעטייוו ךעלסיבוצ ייז ןריטסיזקע ךָאד

 "ןייר טייז ןייא ןופ ןרינָאיצקנופ ןלוש-סימָארּפמָאק עכעלטע יד טימ לעלַארַאּפ

 ןענייז סע .ןטלַאטשנַא עשיטסישידיי ןייר -- רערעדנַא רעד ןופ ןוא עשיטסיערבעה

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןעמייה-רעדניק ,שידיי ףיוא טריפעג ךיז ןבָאה סע ןוא ןענַאטשטנַא

 "עג ,סַאגנזייא ףיוא ךיק ַאזַא ענייא .ןכיק-רעדניק עשיּפָארטנַאליפ יד ןופ טלקיװטנַא

 -מיג סַאקצעלַאק ןופ סנירעליש ענעזעוועג -- ךעלדיימ עגנוי עּפורג ַא ךרוד ןפַאש

 ןעמוקעגפיוא זיא םעד ןופ ןוא ,ןצרּפ .ל .י טעברַא רעד וצ ןגיוצעגוצ טָאה -- עיזָאנ

 ן23 םעד לעיציפָא טנפעעג -- (ןטרָאגרעדניק) םייהרעדניק עשידיי עטשרע יד

 ןיא ןײרַא טביירש ןוא םייהרעדניק יד טנפע ץרּפ .ל .י .7 עשנעג ףיוא 1915 ץרעמ

 וד יו ױזַא ביילב :םענייק טשינ טגָאז ןעמ ,, :ָאטָאמ ןטנַאקַאב ןייז ךוב-לָאקָאטָארּפ

 ."טסיב וד סָאװ םעד ןופ ךיז לקיװטנַא רָאנ ,טסיב
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 ךַארּפש יד, :טגָאזעג שוריפב זיא םייהרעדניק רעד ןופ ןלָאקָאטָארּפ יד ןיא
 םייחרעדניק יד ןדנירג זַא ,טלייצרעד ךיוא טרעוו ָאד ."שידיי זיא םייה רעד ןופ
 ,ץרּפ ,ל .י ה"ה יד ןיירא ןענייז סע ןכלעוו ןיא ,טעטימָאק ַא ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה
 'גָארטעּפ) ןגיובנצַאק 4,ןָאודיגאמ ,הפי ,דלעפנזָאר ,םיובנגייפ .ל ,ןָאזעניד .י

 -סיוא זיא רעדנציזרָאפ סלַא .םיובנריב .מ ןוא יקסניליג .ש ,(דוד) ןַאמרעה ,('טשרָאפ

 .ךָאזעניד .י -- רעריסַאק ,םיובנעגייפ .ל -- רַאטערקעס ,ץרּפ .ל .י ןרָאװעג ןבילקעג

 וצ , ץרּפ ,ל .י טָאה ,םייהרעדניק ןופ ןטסילעבערּפ עטשרע יד טלייצרעד סע יװ

 טעברַא רעד טימ טָאה רע ןוא ,סערעטניא סיורג ןזיװעגסױרַא םייהרעדניק רעד
 ץרּפ טָאה הליהק רעד ןיא טעברַא ןייז ביל וצ .ןענָאזעניד ךיוא טריסערעטניארַאפ
 ןכוזַאב ןענעק וצ ידכ ,ןהעשיגָאטימרָאפ יד ןיא טייצ עיירפ ךס ןייק טַאהעג טשינ

 -רַאפ רעד ןופ ןעגנוציז יד ןיא טקילײטַאב ךיז רעבָא טָאה רע .םייהרעדניק יד טפָא
 טשינ רעבָא .טעברַא רעד ןופ גנוריזינַאגרָא רעד ייב טעטסיילעג ךס ַא ןוא גנוטלַאװ

 .טימ ןוא רעזייווגעוו סלַא ןצרּפ ךיז ייב ןבָאה וצ ןעוועג טרעשַאב זדנוא זיא גנַאל
 דעומה-לוח תבש ,םייהרעדניק רעד ןופ גנונעפע רעד ךָאנ ןכָאװ עכעלטע .רעטעברַא
 ,טשינ ןיוש טבעל ץרּפ זַא ,הרושב עכעלקערש יד ןטלַאהרעד רימ ןבָאה ,1915 חסּפ
 "יטש, :לדיל ענעביוהעגנָא סָאװ רָאנ סָאד ןענופעג ןעמ טָאה שיטביירש ןייז ףיוא
 "עג ןענייז ןבעל סעצרּפ ןופ ןטונימ עטצעל יד ..."רע ליוװ ןעקנַאד ,רעליטש ,רעל

 ,*7 עשנעג ףיוא םייחרעדניק רעד ןעוועג טעמדיוו
 -עג טלעטשעגנעמַאזוצ םייחרעדניק ןופ רעדניק ערעטלע יד ןופ זיא רעטעּפש

 -קלָאפ רעשידיי רעד ןופ דוסי םעד טעדליבעג טָאה סָאװ ,סַאלק-טיײרַאברָאפ ַא ןרָאװ

 ,49 עלימ ףיוא ,עשרַאװ ןיא לוש

 -מוא ןיא ץעולוש ןשידיי ןופ עטכישעג יד :ךוב ןופ

 ,1947 ,עקיסקעמ ,ןליּפ ןקיגנעהּפָא
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 ט ָאטש :טלַא ר

 עקנילָאמש טניריבַאל רעד טָא --- עשרַאװ ןופ ץרַאה סָאד ןעוועג ָאד זיא לָאמָש {

 ַא ,טרָא ןגעלענּפָא ןַא סָאד זיא טציא .ןרעיומ עַארג ,עכיוה ןשיווצ ךעלעסעג בי

 סָאד וװ ,טָאטש רעקיטלעװטנייה רעד ןופ ףוג ןפיוא סקווװנָא רעקיטייצרַאפ - =--

 ,קפוד רעד טגַאלש שרעדנַא וװ ןוא שרעדנַא טסילפ טולב

 ןייז ,םעטָא םענעגייא ןייז טָאה --- טָאטש עטלַא יד ןפור ןדיי יו --- םוקמ רעד

 .עשרַאװ ץנַאג ןופ טפול רעד טימ ןעמַאזוצ טשינ ךיז טסיג יז סָאװ ,טפול ענעגייא

 .ןטסירק יד ייס ,ןדיי יד ייס ,ןעזסיוא רעדנַא ןַא ןבָאה םוקמ ןופ רעניווונייא יד ךיוא

 ענעגנַאגרַאפ ןופ ביוטש רעד יװ ,םוקמ ןופ רעניווונייא יד ,ייז ןענעז עטקלעווראפ

 ערעיײז ןופ ןדלַאפ יד ןיא ןסערפעגנייא ךיז ,ןענַאטשעגוצ ייז וצ טלָאװ תורוד

 טימ ןגָארט ייז .ייז ןענעז עָארג ןוא .רעמינּפ ערעייז ןופ ןשטיינק יד ןיא ,רעדיילק

 עזַאּפ ךיז ייז ןרַאש טָא .ןרעיומ עכיוה ןשיוצ ךעלעסעג עגנע יד ןופ ןטָאש םעד ךיז

 סעמַאמ רעד ןָא ךיז ןבייר סָאװ רעדניק יו ,סרעטערט עלַאמש יד רעביא ,טנַאװ

 ,ןעייטש ייז ,ךיז טכַאד ,ןוא ךיוה ןוא לָאמש ןענעז ןרעיומ יד --- סעמַאמ יד ןוא ינק

 עָארג יד ,ןביוא יו רעטיירב ייז ןענעז ןטנוא .ינק ענעלָאװשעג ףיוא ,ןרעיומ יד

 ידכ ,רַאּפשנָא ןקידעּפושמ ַא ןיא רעטערט ןלָאמש ןפיוא ּפָארַא ךיז טשטילג טנַאװ

 טימ ןריט עקיבלעװעג עלָאמש .ָאטשינ ָאד ןענעז ןרעיוט ןייק .ןלַאפוצנייא טשינ

 ןרָאדירָאק עטבלעװװעג רעטצניפ ןיא סַאג רעד ןופ ןריפ ץכערימש ןקיטייצרַאפ

 ןקיצניא םעד ךרוד -- טנװָא ןיא ,שינרעטצניפ רעייז ךרוד גָאטייב ןוא .ןײרַא

 ןבלעװעג עלָאמש יד סױרַא ןעמעטָא ,ּפָארַא בלעוועג ןופ טגנעה סָאװ ,ןרעטמַאל

 תופשכמ ןַארַאפ !ןשטנעמ ,ךייא טיה :סַאג רעגנע רעד ףיוא גנונרָאװ ַא ןוא קערש ַא

 ךָאנ ,עטכעלש ןשטנעמ ןוא .לקניוו ןדעי ןיא ןרעיול םידש ןוא !טלעוו רעד ףיוא

 .שינעגרָאברַאפ רעייז ןיא טעייטרַאפ ךיז ןבָאה ,םידש רַאפ רעגרע

 -ער ,רעביירש-ןעייסע ,גרוטַאמַארד ,רעקיאַאזָארּפ ,רעטכיד -- ענזיצַאק רעטלַא
 ןייז טניז .ףַארגָאטָאּפ ַא ךַאּפ ןופ .1885 ענליוו ןיא ןריובעג -- רעוט-רוטלוק ,רָאטקַאד
 ןעגנולמַאז ,ןענַאמָאר ןופ רבחמ .םיברוקמ סע'ץרּפ ןופ רענייא .עשרַאוװ ןיא -- טנגוי
 -- 1941 ,גרעבמעל ןייק ןפָאלטנַא 1939 ןדַאלַאב ןוא ןעמַארד ,ןעגנולייצרעד ןופ
 ןופ ןרָאװעג ןגָאלשרעד ןפוא ןקידארומ ַא ףױא -- וצ חרזמ וצ רעטייו קידנפיולטנַא
 -- טנעקעג םיא טָאה עשרַאװ ץנַאג .רעניַארקוא עטעוועדליוועצ ,עטמסרַאפ-יצַאנ
 טָאה רע ןוא ;ףַארגָאטַאפ-טערטרָאּפ םענרעדָאמ ךיוא ןוא רענדער ,רעביירש ַא יװ
 .םירפוס-םירבחל דעװ תיב ַא -- בוטש ,ס'הנח ןייז ןוא ,ןייז .טַאהעג ביל עשרַאוו ץנַאג
 ןעוועג ךישממ ךעלרע ןוא קידתובהלתה ןפוא-ענזיצַאק ןלעיצעּפס ןייז ףיוא טָאה רע
 ,עיצידַארט-ץרּפ יד
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 יד ןיא סעשינ קָאטש ןטשרע ןופ ךיוה רעד ןיא ןַארַאפ ןענעז טסיזמוא טשינ
 סענָאדַאמ ךַאװ רעקיביײא רעייז ןיא טדימשעגוצ ןעייטש טרָאד ןוא .טנעוו עבָארג
 סענָאדַאמ יד --- ןייז טשינ ןלָאז טנעוו יד טזָאלעגּפָא יו ןוא טלַא יוװ ןוא .עקיליײה ןיא

 -עגּפָא שירפ ערעייז ןופ ברַאפ-לייא ןעיולב-למיה םעד טימ ןצנַאלג עקיליײיה יד טימ

 רַאפ גנוקיטיגרַאפ ַא -- ּפעק יד ףיוא ךעלעצנערק עשירפ ןגָארט ,רעדיילק עטלָאמ
 ,טײקמַאזכַאװ רעקיבייא רעייז

 ןיירַא ךיז טסייר ןוא ,סַאג רעקידנטָאש רעד ףיוא סנטָאש -- ןעייג ןשטנעמ
 ןכָארבעצ סַאג עצנַאג יד טרעװ ןַאד -- ןרעיױמ עכיוה יד ןשיווצ ןוז לקיטש ַא

 ,ךיז טלַאפעצ סָאג יד -- ךיז טכַאד .סעיניל עמורק ןוא ןעלקניוו עקיציּפש ףייא

 ןקידרעכעל ןופ רעכיג סָאװ ,ןעװעטַאר ךיז ןפיול ןשטנעמ-ןטָאש יד ,ךיז טכַאד
 ןגירק וצ ןוז רעלופ רעד ףיוא טרָאד ןוא קרַאמ ןטלַא ןפיוא ,ןיהַא סױרַא לברַא

 ,ןוקית ַא

 רעטלַא רעד זיא ,עשרַאװ ןופ ץרַאה עקילָאמַא סָאד ןיא טָאטש-טלַא ביוא

 ,ץרַאה םעד ןופ ץרַאה סָאד --- קרַאמ

 יד ןענעז טנעװ ענייז .קרַאמ רעטלַא רעד זיא לטסעק קיקעריפ ,סיורג ַא |
 עלָאמש ,קָאטש סקעז וצ ןוא ףניפ וצ -- עכיוה ,ןרעיומ עלָאמש עכיוה ןלייצ ריפ

 טכַאד ,עלַא ןוא ָארג ןענעז ןרעיױמ עלַא ןוא .רעטצנעפ ריפ וצ ןוא יירד וצ --

 טימ רעיױמ רעדעי .ייז ןענעז ערעדנוזַאב -- ךָאד ןוא .ךעלנע ױזַא עלַא ,ךיז
 ןטסילַאודיװידניא עסיורג .סחוימ םענעמוקעגּפָא ןַא ןופ לדנח ןייז טימ ,םינּפ ןייז
 לסקַא וצ לסקַא ,ןעמַאזוצ ָאד ייז טלַאה סָאװ .קרַאמ ןטלַא ןופ ןרעיומ יד ,ייז ןענעז

 עקידנעמערבנָא יד טימ טקוקרַאפ ךיז ייז ןבָאה סָאד .טפַאשגנע ןיא טסערּפעגוצ
 -סַאלּפעג ןטימ ןיא טנעמוטסָאּפ ריא ףיוא טציז סָאװ ,ענַאּפ-רעסַאװ רעד ףיוא ןגיוא
 עטיישרַאפ טימ ,ענַאּפ-רעסַאװ רעװעשרַאװ יד ,יז זיא הפשכמ ַא ,ץַאלּפ ןטרעט

 ,דרעװש ריא טימ ןוא דליש ריא טימ .קע-ןּפוש ןטיירדרַאפ ַא טימ ןוא ןטסירּב

 ןרעיומ עכיוה עטלַא יד ךיז וצ טפושיכעגוצ יז טָאה ,טנעה עריא ןיא טלַאה יז סָאװ

 "ודיווידניא ענרענייטש עטלַא יד ןוא ,עקילייה ערעייז טימ ,סענַאדַאמ ערעייז טימ

 ןיא ץַאלּפ םעד ןסָאלשרַאפ ןוא ןלייצ ריפ ןיא טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה ןטסילַא
 ,לטסעק ַא

 םוצ רעמיצ שילהק ַא ,ךַאד ַא ןַא רעמיצ קיזיר ַא רָאנ ,ץַאלּפ סיוא ןרָאװעג זיא

 .רעניווונייא עגיה יד ןופ ךיורבעג

 ןפױלטנַא טייוו .ענַאּפ-רעסַאװ רעד םורַא שינעגָאי ןיא ךיז ןליּפש ךעלרעדניק = |

 יד ףיוא ןציז ןעיורפ ערעטלע .טפושיכעגוצ יז טָאה ייז ךיוא .טשינ ייז ןענָאק

 ךיז ןגָאלקַאב ןוא ךעלגייא-ןקָאז יד ןלייצ ,טנעמוטסָאּפ ןופ ךעלּפערט ענרענייטש

 יד ,טשינ טנידרַאפ רעטלַא ריא סָאװ ,םעד ףיוא ענייא .תולזמ ערעטיב ערעייז ףיוא

 עדייב ייז זיא עטירד יד ,יז טגָאלש ןוא טרוכיש רעטלַא רעד סָאװ -- עטייווצ

 .רפע-ןכוש ַא גנַאל ןיוש זיא רעטלַא ריא :אנקמ

 ךעלטסעוו עזיולב ןיא רעטעברַא סױרַא ךיז ןזָאל ןטכַאנרַאפ עקידרעמוז יד ןיא
 .ענַאּפ-רעסַאװ רעד ייב סעומש ַא ןּפַאכ ,ליומ ןיא ןסָאריּפַאּפ טימ

 שטָאכ ןעמ ןָאק רַאפרעד .ךַאד ַא ןָא רָאנ ,בוטש ענעגייא ןַא .ןשטנעמ ענעגייא

 | '"- .יירפ ןעמעטָאּפָא



 097 ענזיצַאק רע טלַא

 .שרעדנַא ץעגרע יװ ,רעשימייח ןוא רעטנענ ָאד ךיז ןליפ ןטסירק טימ ןדיי
 טקירד טױנ ערעװש יד .טפַאשגנע ןיא טּפוטשעגנעמַאזצ ייז ןבָאה ןרעיומ יד
 ןופ סנטָאש יד ןוא .טָאטש-טלַא ףיוא טשינ ןעניוו םיריבג ןייק .ךיילג ןעמעלַא

 ,דוס ןעמַאזניימעג ַא טימ ןעמַאזוצ ייז ןבעוו תורוד ענעגנַאגרַאפ

 לדנַאוו-:לדנַאה

 )קי 2

 ףעז וצ ףױא ןעמ טרעה ,ןגיוא יד רַאפ גָאט עלַא טָאה ןעמ סָאװ דליב סָא

 געמ ,םַאר ַא ןיא ןקעלפ עּפורג ַא רעביא רָאנ טביילב סע ,לטב טרעװ סע

 ,ןיילַא עדנָאקָאישזד עטמירַאב יד וליפא ןייז סָאד

 ,?עדנַאקָאישזד, יד ןעוועג זיא סָאד --- סעקװעלַאנ עקידלמוט יד ןופ דליב סָאד

 טעברַא רעד וצ קידנעייג ,ןגיוא יד רַאפ טַאהעג גָאט עלַא טָאה לארשי עכלעוו

 .טעברַא רעד ןופ ןוא
 סָאד ןוא עשרַאװ ןייק ןעמוקענּפָארַא זיא לארשי ןעוו ,קירוצ רָאי יירד טימ

 ןגױא עקידכעלייק רָאּפ ַא טנפעעג רע טָאה ,סעקװעלַאנ יד ןעזרעד לָאמ עטשרע

 לטניב ַא ,ערה ןיע ןייק -- .טפוליעקװעלַאנ טימ ןעגנול עלופ ןעמונעגנָא ןוא

 עקיזָאד יד זַא ,ןעמ טכַאמ יװ !טנורג וצ טייג סָאװ ,לַאטיּפַאק ַא זיא סָאד !ךעלעדיי

 קיצנָאװצ ןיא ?טעברַא רעשירעפעש ףיוא טדנעװעגנָא ןייז לָאז עיגרענע-ןסַאמ עשידיי

 !טיובעגפיוא דנַאל ַא ךָאד ייז ןטלָאװ רָאי

 ,טסינויצ רענײמעגלַא רעמ ןעוועג ךָאנ לארשי זיא קירוצ רָאי יירד טימ ,ונ

 עשרַאװ ןיא םיא יב טכער טשרע ףךיז טָאה םזיניטסעלַאּפ רעשירַאטעלָארּפ רעד

 סעקװעלַאנ יד ןופ ַאה-וה רעד זַא ,ןגָאז טשינ ןיוש רע טעװ טציא .טריזילַאטסירקסױא

 רע טעז עיגרענע עטנוזעג יד .עיגרענע-ןסַאמ רעשידיי ןופ קורדסיוא רעד זיא
 ןענישַאמ ןשיור סע וװ ,ןרעלעק יד ןיא ,ןטַאטשרַאװ-רעטעברַא יד ןיא זיולב ןיוש
 רעטלַא רעד יװ ,טלמַאזעגנָא ןיוש זיא יז ןוא ,עיגרענע יד ,ךיז יז טלמַאז טרָאד

 ַא רָאנ ףרַאד יז .רעלעקנייו ןקירעי-טרעדנוה ףניפ ןייז ןיא ןרעקופ ייב ,ןייוו
 עצרַאװש ןופ ײרעטַאלפעג רעייז טימ סעקװעלַאנ יד ןוא .גנודנעוורַאפ עקירעהעג

 סָאד -- תוחומ עטציוושרַאפ יד ףיוא "וקצַאזָאק ָאּפ,, ןטעקשַאק יד טימ ,סעטָאּפַאק

 ,םיוש רעשידיי רעצרַאװש רעד זיא
 רַאפ טַאהעג טשינ גיוא ןייק ,טושּפ ,טָאה רע .ןבירטעגרעביא טָאה לארשי

 טָאה רע יוז ױזַא ןוא לדנַאה ןופ עיזעָאּפ רעשימטיר-לענש ,רעקיטרַאנגייא רעד
 טרעהעגפיוא טייצ רעד טימ רע טָאה ,ןקוק וצ סָאװ ףיוא ָאטשינ זיא'ס זַא ,ןטלַאהעג
 יד .גָאט ַא לָאמ ריפ ןענַאּפשכרוד ייז טגעלפ רע שטָאכ ,ןעז וצ סעקװעלַאנ יד

 ,ךָאק ןטכער ןטימ ןיא ןעוועג זיא טעברַאעג טָאה לארשי וװ ,קירבַאפ-שזַאטָאקירט
 סעקװעלַאנ יד ןופ שיורעג םעד ןיא רע טָאה טציא .רענַאקשיצנַארפ גָאר ןפיוא
 ןופ למיוועג םעד ןיא ,ןענישַאמ-קירטש עקידנשיור יד ןופ ךשמה םעד טרעהעג זיולב
 ,לָאװ סעקלוּפש עצרַאװש ןופ יירדעג סָאד ןעזעג זיולב ןשטנעמ

 סָאװ ,ןעװַאלס ןגעוו טכַארטעג ןוא טעברַא רעד וצ קיטימ ןופ ןעגנַאגעג זיא רע
 ןיא ןהניד ןייז טימ ןדוס ךיז ,ענעגָאלשרעד ַא ,עטנייוורַאפ ַא ןפָארטעג טָאה רע
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 טשינ רע טָאה ךיז ןשיוצ טַאהעג ןבָאה סעטרבח יד תודוס ַא רַאפ סָאװ .םייה רעד
 סעוװַאלס טימ ןעמונעגרעביא קרַאטש ךיז טָאה הניד זַא ,ןעזעג רָאנ טָאה רע .טסווועג
 ןָאעל ,ןַאמ ריא טימ ןעיסַאב סעּפע טנָאמרעד ןעמ ,רעבָא רע טָאה טרעהעג .תורצ
 ,ןרעניורב

 סעקװעלַאנ יד זַא ןוא .תובשחמ ענייז ןופ ןסירעגּפָא םיא סעקוװעלַאנ יד ןבָאה ָאד

 .עפָארטסַאטַאק ַא סעּפע ןעשעג ןיוש זיא אמתסמ ,ןָאטעג דער ַא םיא וצ ןבָאה
 ?טקוקעגמוא ןעד לארשי ךיז טלָאװ שרעדנַא

 ןופ תולוק ךיז ןרעה סע .גנוטכיר ןייא ןיא ןפיול ןשטנעמ ?ןטרָאד ךיז טוט סָאװ
 ,טפַאשגנע ןַא טרעוו רענַאקשיצנַארפ גָאר ןפיוא .געלשעג ןוא יירעלדיז

 ;לברַא ןרַאפ דרָאב ַא טימ טעקשַאק ַא ןָא טּפַאכ לארשי
 ?ןעשעג טרָאד זיא סָאװ ---

 בָאה'כ !קסע סעבָאב ןיימ .טשטַאּפעצ ךיז ןבָאה סרעלקעמ !סָאװ ךיא סייוו ---
 .ןגיולפעגקעווַא ,.סױרַא ךיז טסייר טעקשַאק רעד ןוא --- םיקסע ערעקיטכיוו

 ,םָארטש ןגעק ןפָאלעג ןיא רע לייוו ,םַאנסיוא ןַא ןעוועג זיא טעקשַאק רעד

 לארשי ןוא .רענַאקשיצנַארפ גָאר םוצ טבערטשעג אקווד ןבָאה ןטעקשַאק ערעדנָא

 עטעימשרַאפ יד ,טייצ סָאד ןבָאה ייז יװ -- .ףיולעג םעד ןופ טַאהעג האנה טָאה
 !ךעלעדיי

 טפיול ןײלַא רע זַא ,טקרעמַאב טשינ ןילַא רע טָאה ,ױזַא קידנרינָאזער ןוא
 ,ןדערנייא ךיז ליוו רע .רענַאקשיצנַארפ ןופ גָאר םוצ עלַא טימ ןעמַאזוצ ךיוא ןיוש

 ןעיצקירוצ .גנערדעג ןטימ ןיא רעבָא ןיוש זיא רע .טעברַא רעד וצ רע טפיול סָאד זַא
 ךיז טּפוטש .ןטניה ןופ םיא ףיוא ןָא טרַאּפש םלוע רעד .טשינ ןיוש רע ןָאק ךיז
 ,סיורָאפ לארשי

 -עגנייא ןיוש זיא געלשעג סָאד .הרשּפ ַא ןכַאמ וצ ןדיי ךיז ןעניפעג םוטעמוא
 טשינ םעד ןגעק ךעלעקעטש יד טימ ךָאנ ןעכָאפ סרעלקעמ עטציהעצ רָאּפ ַא .טליטש

 ,דייר עגולק טימ ןייא ייז ןעמענ םינמחר:-ינב ןדיי ןוא אנוש ןקידוועעזנָא

 יד וצ ןלַאפנירא ןעמ ףרַאדַאב ?סַאג ןטימ ןיא ןגָאלש ךיז ןעמ ףרַאדַאב --

 ,טעז !ךָאד םיא ייז ןבָאה ,טתיממעג םיא ךָאד ןבָאה ייז ?ןײרַא לקרעצ ןיא סעינָאפ
 !ןדיי ַא ןופ טכַאמעג טָאה ןעמ סָאװ ,טעז

 ןעזעג ןײלַא םיא בָאה'כ !קַאװטיל ַא ּּפָאק -םלצ ַא !טשינ דיי ןייק זיא רע
 !רעדניק עניימ וצ עטַאט ַא ןייז ױזַא ךיא לָאז ,ריזח ןסערפ

 ןרעדָא ענעלָארדעגנָא טימ סרעלקעמ יד ןופ רענייא טכָאקעג ךיז טָאה סָאד
 םוצ עלעקעטש ןטימ טעכָאפעג טָאה רע ,לזדלעה ןשרעניה ןטיור ןרעגָאמ ןפיוא

 ,געלשעג ןופ ןברק םעד טקרעמַאב לארשי טשרע טָאה ןַאד ןוא .רעיוט

 ןטרַאה ןטלייבעצ ַא ןיא דיי ַא ןסעזעג זיא בלעוועג-רעיוט ַא ןופ לּפערט ןפיוא
 ןוא זָאנ רעד ןופ טולב סָאד טשיוװעג לכיטזָאנ קיצומש ַא טימ ןוא שוילעּפַאק

 ,םינּפ ןופ

 טכַאמעג טָאה רע .טרימשעצ רע טָאה רעמ ץלַא ,טשיוועג טָאה רע רעמ סָאװ ןוא
 לּפערט סָאד טצירּפשרַאפ ןעוועג זיא טולב טימ .םענעטכָאשעג ַא ןופ קורדנייא םעד
 ַא ףיוא ןטָארטעגנָא סופ רעסעוװרָאב רעקידורב ַא טָאה טָא ןוא ןסעזעג זיא רע ווו

 רעד ןסעזעג זיא םַאזנייא ןוא דמערפ .רעטערט םענרענייטש ןטימ ןיא קעלפ-טולב
 דמערפ ןוא שוילעּפַאק ןטלייבעצ ןוא לקער ןצרוק ןייז ןיא קַאװטיל רעטקיטולבעצ
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 ןייא טשינ רעמ .ןטעקשַאק עצרַאװש ןופ טנַאװ עדנור יד םיא וצ טקוקעגוצ ךיז טָאה

 ןטיוט ַא ךָאנ יװ טרעמָאיעג רעיוט ןיא טָאה ענעדיי

 ?ןדיי ,טעגרהרעד םע ץע טָאה סָאװרַאפ ?ןדיי ,םיא וצ טַאהעג ץע'ט סָאװ ---

 ?טבעלעג טָאה דיי ַא זַא ,טרַאעג קנע טָאה סָאװ

 טָאה טייקיור רעּפמעט ַא טימ .ןגיוושעג טָאה ןײלַא רעטקיטולבעצ רעד רעבָא
 טשינ םיא ןענעז ייז יצ ,ןייצ יד םורַא טנַאה רעטקיטולברַאפ רעד טימ טּפַאטעג רע
 טָאה רע יצ ,םורַא ךיז טּפַאט רחוס ַא יו ,רעגייטש ַא ױזַא ,ןרָאװעג טצעזעגסיוא
 ,לטייב םעד ךָאנ

 ןעזרעד ייז טָאה לארשי זַא ןוא .ןגיוא ענייז ןביוהעגפיוא טָאה קַאװטיל רעד

 ןגױא עקידהענכה ,עקיור ,עקידלודעג עכלעזַא .ץרַאה םייב ןעמונעגנָא םיא טָאה

 רעטקיטולבעצ רעד טקוקעג טָאה בלַאק טוג ַא יװ ,ןצרַאה ןיא ןדיינשנייא ךיז ןיימ
 רע טָאה קערש ןָא ןעװעג ּפמעט טשינ ענייז ןגיוא יד ןענעז ךָאד ןוא קַאוװשיל

 ןרעדָא יד טימ לדיי סָאד וו ,ןיהַא טדנעוװעג יז רע טָאה סעכ ןָא ןוא טקוקעג

 :טעיירקעג טָאה לזדלעה-רעניה ןפיוא

 ןקידץבעל ַא קַאװטיל םעד טלָאװ ךַאי !ףתיש ןַאַאמ ,רַאנ ַא זיא ףתיש ןַאַאמ--
 סָאװ ,רחסמ ןיא ןפיולרַאפ סעּפע טסייה סָאװ !ךַאי -- ןגָאלשעגניײרַא דרערד ןיא
 ןתמו"אשמ ַא טכַאמעג ,ןרָאװעג טצרַאװשרַאפ ,דרעפ יד יװ ןפָאלעגנָא ךיז ?טסייה
 טסייר ןוא ,הרוחס ןָאגאװ םענהפירט ןייז טימ סױרַא דרערד ןופ סעּפע רע טמוק --
 !חלמ םעד

 !ןשטנעמ ַא ןקיזמעצ ױזַא רעבָא ---

 ,ףתיש ןַאַאמ ,רַאנ ַא זיא ףתיש ןַאַאמ ---

 !עטנעמ ַא טייג טָא ,ַאש ---

 ןטעקשַאק עצרַאװש יד ךיז ןפיולעצ ךעלעגייפ עטּפָאכ 'ַא וו ןוא

 זיא'ס .ןלארשי ףיוא ןגיוא עליטש ענייז טלעטשעגנָא קַאװטיל רעד טָאה טציא

 ,קילב רעייז ןגָארטרַאפ וצ ךעלנייּפ טעמכ ןעוועג

 ךימ טריפ -- ןטעבעג םיא קַאװטיל רעד טָאה --- ןייטשפיוא רימ טפלעה ---

 !ךייא טעב ךיא .ןענַאד ןופ קעװַא

 ןופ טריפעגסױרַא םיא טָאה רע .ףליה וצ ןעמוקעג םיא ןרעג זיא לארשי ןוא
 ייב סטכער .ןעוועג זיא קירבַאפ ןייז וװ ,רעיוט ןיא טריפעגניירַא םיא ןוא גנערדעג

 -ןײרַא קַאװטיל םעד טָאה לארשי .עינרַאיװַאק עטנַאקַאב ַא ןעוועג זיא טנַאה רעד

 .ןַארק םוצ ,ןיירַא ךיק ןיא ךיילג טריפעג

 .ךוטנַאה ַא טימ ףייז קיטש ַא ןבעג'טס ,עלהרש ---
 .טנעה ענעלָאװשעג יד ןיא ןָאטעג עקסַאלפ ַא טָאה סעקסיפ עטיור טימ לדיימ ַא

 רעד ןופ ןברק ַא ןעשעג םיא זיא סָאװ !לארשי רבח ,רימ זיא ייוו ,יוא---

 ?גנונעדרָא רעקידנשרעה

 טָאה יז יװ ,טדערעג טָאה יז ןוא ,"זיירק,  ַא ןופ לדיימ ַא ןעוועג זיא סָאד

 .ןדער טרעהעג
 עטסָאבעלַאב יד טסעכעג ךיז טָאה --- גנונעדרָא ןייד טימ ןיוש ייג ,ןיוש ייג --

 !ךָאד טסעז ,ףייז לקיטש ַא גנַאלרעד ---

 ,שוילעּפַאק ןטלייבעצ ןייז גנונעדרָא ןיא טכַארבעג ןוא קַאװטיל םעד ןשַאװעגּפָא
 יט ןעקנירט רעמיצ ןטייווצ ןיא טריפעגניירַא םיא לארשי טָאה
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 .ןגייווש ןכעלשטנעמ ןייז טימ ךיז וצ ןדנובעגוצ םיא קַאװטיל רעד טָאה סעּפע

 ןָאטעג קוק ַא טָאה רע .םיא טימ ןדייש ךיז טכייל ױוַא טנָאקעג טשינ טָאה לארשי

 ,טייצ טונימ ןעצ ךָאנ טָאה רע :רעגייז ןפיוא

 ?רעטעפ ,ריא טסייה יו ---
 ,קָאטסילַאיב רעטניה ,רעקלָאקָאס ַא ןיב ךיא .ךיא סייה ,סעניּפ סייה ךיא ---

 ?עשרַאװ ןיא ריא טוט סָאװ ןוא ---

 ּפַאכ ךיא ,לקעמ ךיא ?עשרַאװ ןיא טשינ ךיא וט סָאװ :רעסעב טגערפ --
 ...ּפעלק

 ?ןגָאלשעג ךייא ייז ןבָאה סָאװרַאפ --

 לארשי טָאה לָאמ ןטשרע םוצ -- .ןעוועג טרעוו ןיב ךיא זַא ,סיוא טזייוו ---

 ןּפיױרג ןָאגַאװ א .הסנרּפ ןיא ןדיי ןכָארקעג -- .ץפיז ַא קַאװטיל ןופ טרעהרעד
 .רעקיליב טנעצָארּפ ןבלַאה ַא טימ טלעטשעגוצ

 ?ןָאטעג סָאד ריא טָאה סָאװרַאפ ---

 ןָאגַאװ ןימ טשינ ?טשינ ךיא ףרַאד ןבעל טשינ ףרַאד ךיא ?זיא סָאװ --
 ןלעב םעד ןעניפעג רימ טסייה ןעמ .ךיא ןיב ,רעלקעמ ַא ןיב'כ ,הרוחס ןיימ טשינ
 ,ךיא ןיפעג

 ןוא זָאנ יד .ןייצ עלַא טָאה רע יצ ,ןָאטעג ּפַאט ַא רעדיוו טָאה קַאװטיל רעד

 רעטיור:שילפ ַא -- גױא ןרעטנוא .ןלָאװשעגנָא םיא ייב ןעוועג ןענעז ּפיל יד
 ,טקַאהעגרעטנוא ,ןכייצ

 טָאה -- ןגָאלש ךימ ןלָאז ןדיי זַא ,רימ ךיז טפערט לָאמ ןטשרע םעד --

 !החיצר ַאזַא ןייז לָאז ןדיי ייב --- .גנורעדנווורַאפ רעקיור ַא טימ טגָאזעג רע

 ייב טּפַאכעגנָא ךיז ןוא רעקוצ לקיטש ַא קַאנק ַא טימ ןסיבעגּפָא טָאה רע

 ,ךיוה קידעבָאלכ ,ןעקנורטעג לָאש ןופ ןוא לָאש ןיא ייט ךיז ןסָאגעגנָא ,קַאב רעד
 לסיב סָאד םיא זיא ּפעלק יד ךָאנ .טעװעקַאמסָאּפ ךיז ךיוה ןוא ךיוה קידנעגנילש
 ,האופר עתמא ןַא ןעוועג יט

 טשיװעגּפָא קיטכיזרָאפ רֶע טָאה ,ייט יד טּפוװעגסױא טָאה רע יו ,םעד ךָאנ
 ןכעלטניירפ ַא טימ ןלארשי וצ טלכיימשעצ ךיז ןוא ּפיל עטּפַאלקעצ יד לברַא ןטימ

 עצנַאג סָאד ,ןקיטכיל ַא טַאהעג קַאװטיל רעטּפַאלקעצ רעד טָאה לכיימש ַא .לכיימש

 ,ןטכיולעגפיוא םיא ייב טָאה םינּפ עקידכעלייק

 ריא יו טשינ סייו ךיא ןוא ןעמונעג לײטנָא ץַאזַא רימ ןיא טָאה ריא --
 ...טסייה

 .רעטעברַא-רעקירטש ַא ָאד ןיב ךיא .ךיא סייה לארשי --

 ךָאד ךיא ןַאק -- .טיירפרעד ןצנַאגניא ךיז קַאװטיל רעד טָאה -- ױזַא --
 !רבח ןפור ךייא

 ּפָאק ןיא ןגיל ןָאק סע סָאװ .טלכיימשעגטימ לארשי טָאה --- רבח ןייז לָאז --
 טציא .ןרױשעגּפָא רעדָא טריזַאר לָאמַא ןעוועג זיא סעניּפ !קַאװטיל ןטקוזינעצ ַא
 לכעליײשטַאפ קישטַאלּפ ַא יוװ םינּפ ןדנור ןייז ןעמונעגמורַא לדרעב ץרוק ןיורב ַא טָאה

 י .קיטייוו-ןָאצ ןגעק

 יד זַא ,טקרעמַאב לארשי טָאה לָאש ןיא ייט ןסָאגעגנָא רעדיוו טָאה רע ןעוו

 ,םיא טרעטיצ טנַאה
 ?סעניּפ רבח ,טּפַאלקעצ קרַאטש ךייא ןבָאה ייז ---
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 -- .רוחב ַא ,סע טסייה ,רֶע זיא --- !ןייגרַאפ טעוװ הנותח רעד זיב !טעדע --
 בָאה ,ןָא ךימ טקוק ריא יװ טָא ,לארשי רבח ,טשינ ךימ ךיא קערש טולב רַאפ ןוא
 ,ָאגַאקישט ןיא טעברַאעג ןיוש ךיא

 ןליטש םענרעבלעק ַא טימ ןגיוא ענרעבלעק ,ןגיוא עשידניק רָאּפ ןייז ןוא

 ,םינּפ ןרעביא ןלארשי ןָאטעג טעלג ַא ןבָאה קיטייוו

 ןיימ ןוא .ןכָארקעגסיױא סופוצ עקירעמַא ןיוש ןיב ךיא ,דניירפ ןיימ ,ךָא-ָא ---
 .יקירטש ַא ףיוא יּפיסיסימ רעביא טּפעלשעגכָאנ ןכַאז יד טימ לטסעק

 קַאװטיל ַא ךיז ןָאק סָאװ טימ .ןסייבוצוצ קַאװטיל םעד טגיײלעגרָאפ טָאה לארשי

 ?גנירעה טימ עקלביצ ַא טימ טשינ זַא ,ןקיווקרעד ץרַאה סָאד

 סעניּפ רבח .טשינ גנירעה ןייק טסע סעניּפ רבח זַא ,סױרַא רָאג ךיז טזייוו
 ,רעירַאטעגעוז ַא רָאג יא

 רעד ייב ןייז טפרַאדעג ןיוש טָאה לארשי .יירד ןגָאלשעג טָאה רעגייז רעד
 ןעוװעג דָאש ַא םיא ןיא'ס שטָאכ ,ןײגקעװַא ןבילקעג עקַאט ךיז טָאה רע .טעברַא
 ןביוהעגפיוא סָאג רעד ןופ טָאה רֶע סָאװ ,ןױשרַאּפ םענדָאמ םעד טימ ןדייש וצ ךיז

 (1954 סערייא סָאנעוב ,*עכַאווש ןוא עקרַאטש; :ןַאמָאר ןופ)
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 קַאש טרָאק שונַאי

 אי" סט ,,י9ס .,י 08 ,,יסס ,,ייסס .,ייסס .,י 090 .,י9ס ,,יסס .,,ייספ .,יייסס .,יסס .,י*"9

 עינָאלַאקרעמוז ףיוא טרָאּפ ןעמ

(2 

 ןפיוא םורַא ךיז ןעיירד ןיוש ןוא ,םורַא העש ַא ןיא ּפָא טשרע טייג גוצ רע

 -עז ענעטנוויל ערעיײז טימ ןעלקָאש סָאװ ,רעדניק רעקילדנעצ לַאזקָאװ

 ןלעטשסיוא ןבייהנָא ןיוש ייז לָאז ןעמ ,דלודעגמוא טימ ןטרַאװ ןוא ךעלעק

 ןענָאגַאװ יד ןיא ןריפניירַא ןוא זייוו-תורוש

 רעייז עקַאט ךיז ןעמ טיה .ןרָאפטימ טשינ טעװ רעד ,ןקיטעּפשרַאפ טעוו'ס רעוו

 ןרעטלע סרעדניק יד יא ,רעדניק יד יא -- קרַאטש

 ,סַאג עקסישקָאטנעיװש ןופ ףיוה ןפיוא טלעטשעגסיוא ךיז רימ ןבָאה ןטכענ

 טעוו רעדעי רעעזפיוא ןכלעוו וצ ןוא עּפורג רעכלעוו וצ ,ןיוש ןעמ טסייוו רַאפרעד

 ,ןעמענ יד ןענעײלסױרַא טעװ ןעמ טפעה רעסָאװ ןופ ןוא ,ןרעהעג

 ןעמ טכַארטַאב ,ןוט וצ סָאװ טשינ טָאה ןעמ זַא ןוא .טרַאװ ןעמ ןוא ןעמ טייטש
 יִצ ,רעטוג ַא רע זיא יצ ,זיא רע שטנעמ רעגייטש ַא סָאװ :רעעזפיוא םעד לייוורעד

 ןגעמ ןעמ טעוו יצ ,רעמייב יד ףיוא ןרעטעלק ןגעמ ןעמ טעוװ יצ ,רעטכעלש ַא
 -פיוא ןעװױװמורַא ןגעמ ןעמ טעוװ יצ ןוא ,סעקרעיוועוו יד ףיוא רענייטש ןפרַאװ

 ,לַאז ןסיורג ןיא טכַאנרעד

 -עג ןיא -- דימשדלָאג קירנעה ףעמָאנ רעקיטכיר -- קַאשטרָאק שונַאי .רד

 ןעמַאװצ 1942 רָאי ןץא ןעמוקעגמוא ןוא 1873 רָאי ןיא עשרַאו ןיא ןרָאװעג ןרױב

 ןרָאי רעקנילדנעצ טריפעגנָא טָאה רע סָאװ ,זױה םימותי םעד ןופ רעדניק יד טימ

 זיא רע .טרפב רעדניק ןוא ,ללכב ןשטנעמ עלַא ןופ דניירפ ַא ןופ ,ןבעל ןייז ןופ

 העכיב עשיטסירטעלעב ןוא עשיגָאגַאדעּפ קנילדנעצ יירד ַא ןופ רבחמ ַא ןעוועג

 ,ךןעלהשמ, ךוב סקַאשטרָאק ןופ טנעמגַארּפ רעד .ךַארּפש רעשיליױפ רעד ןיא

 ,גירקטלעוו ןטשרע ןרַאפ ןבירשעג ,ָאד ןעגנערב רימ סָאװ ,"ךעלקילארשי ,ךעלעסָאי

 רעביירש עזָארּפ םעד ,שוזק םעד ךרוד 1922 רָאי ןיא ןרָאוװעג טצעזעגרעביא זיא

 ןופ עטסשיגַארט סָאד ןעוועג ןיא ָאטעג רעוװועשרַאוװ סָאד בוא -- -- .עלרעפ עשוהי

 עלַא ופ עטסשיגַארט יד ןעוועג רעדניקיָאטעג רעוועשרַאוו יד ןענייז ,סָאטעג עלַא

 ןייז .רעטַאפ סנעמעלַא רעיײז קַאשטרַאק שונַאי וא -- ןברוח ןטירד ןופ תונברק

 עקנַארק טימ ץַאלּפ-גַאלשמוא םוצ גנַאג ןייז ןופ עדנעגעל יד .עביל ןופ םיַא -- ץרַאה

 -עגנייא טָאה רע ןעמעוו ,ךיז רַאפ רעדניק רעטרעדנוה ןוא טנעה יד ףיא רעדניק

 ךָאנ לָאמַא ,לָאמַא טעוו -- עינָאלָאק-רעמוז ףױא ןרָאפ ײז זַא ,עדנעגעל יד טדער

 ,האנוע יד טגיזַאב טָאה סָאװ ,טלעוװ ַא רעביא עביל ןופ ןרעטש ַא יו ןטכייל
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 לָאמַא ןעוועג ןיוש ןענייז סָאװ ,רעדניק ענעי רָאנ ןרעלק ,ךיז טיײטשרַאפ ,ױזַא

 ,סעינָאלָאק-רעמוז יד ףיוא
 סָאװרַאפ ,טשינ לייוורעד ןסייוו ןוא הרבח יד ךיוא ןטכַארטַאב סרעעזפיוא יד

 -רַאפ ןוא קידורב --- לייט ןוא ,רָאלק ןוטעגנָא ,ןייר ןשַאװעגמורַא ןענייז רעדניק לייט

 ןוא ,ןקילב עיירפ ,עכעליירפ טימ םורַא ךיז ןקוק ,ךיוה לייט ןדער סָאװרַאפ ;טזָאל
 קעװַא רָאג ךיז ןרַאש רעדָא ,רעכעטרַאפ סעמַאמ יד וצ ארומ טימ ךיז ןעילוט לייט
 ןעמוקעגטימ ןענייז רעדניק עקינייא טימ סָאװרַאפ ,טשינ טסייוו ןעמ .לקניוו ַא ןיא
 ,ךעלכעקעל טימ ייז טיג ןעמ סָאװרַאפ ,ךעלרעדירב ,ךעלרעטסעווש ,עמַאמ-עטַאט

 ,טימ טשינרָאג ייז טיג רענייק ןוא ןעמוקעג טשינ רענייק זיא ערעדנַא טימ ןוא
 רימ ןלעװ ,ןענעקַאב רעטנענ ךיז ןלעוװ רימ ןעוו ,םורַא געט יירד ,ייווצ ַא ןיא

 .ןרעוו רָאװעג ץלַא ןיוש

 ,סיוא ךיז ןעמ טלעטש לייוורעד

 .עזיורק ןוא שטיוועקרוג :רָאּפ עטשרע יד --

 ןָא טשינ ךיז טפור רענייק

 ,הרבח ןופ רעצימע טרעפטנע -- ָאטשינ --

 ןייז ןעמענוצ םענעי ןופ טרָא ןפיוא לָאז ןעמ ,רעטָאפ ַא סעּפע טעב ןיוש ןוא
 ,ךַאװש ױזַא ,טרַאדעגסיױא ױזַא ,ךעבענ ,זיא סע .דניק

 -סיוא לייוו ,ףרָאד ןפיוא ןרעװו טקישעגסױרַא ןענָאק ,רעבָא ,רעדניק עלַא טשינ

 -ָאק-רעמוז רעד ףיוא טרָא ָאד זיא'ס יװ ,רעמ ךס ַא ָאד זיא עקנַארק ןוא עטרַאדעג
 טפַאשעלזעג רעד רעבָא טלעפ סע ,טלעפעג טשינ ייז רַאפ טלָאװ דלַאװ ןוא ןוז .עינָאל

 ,טיורב ןוא ךלימ ןפיוק וצ ףיוא ןעלטימ

 .ןבעלטכער ןוא לָאבָאס :רָאּפ עטייווצ יד ---

 רעטלטיוררַאפ ַא ךרודַא ךיז טּפוטש ןוא לָאבָאס סיוא טיירש -- ָאד ןיב'כ --
 טימ ןוא םינּפ קידנכַאל ַא טימ קעװַא ךיז טלעטש ,ןשטנעמ ןומה ןצנַאג םעד ךרוד
 ,ןגיוא עקידנגערפ רָאּפ ַא

 ?ןיינ יצ ,סובָאל ַא טסיב :תמא םעד גָאז ... !לָאבָאס ,גנוי רעליווװ ַא טסיב --
 ךיז קידנעיירדסיוא ןוא ,רעטכעלעג ַא טימ רע טרעפטנע -- סובָאל ַא ןיב'כ --

 ןיוש , :לעפַאב ַא ריא רע טיג ,טגנערבעגרעהַא םיא טָאה סָאװ ,רעטסעוװש רעד וצ
 ,?ןײגמײהַא ןיוש טסנָאק

 סָאװ ,ףרָאד ַא ןיא סױרַא לָאמ ןטשרע םוצ טרָאפ סָאװ ,לגניי קירעיטכַא ןַא
 ךיז ןלעטשקעװַא ןוא ןשטנעמ ענעסקַאװרעד ליפ ױזַא ךרוד ןּפוטשכרודַא ךיז ןָאק
 ַא ןייז יאדווא זומ ,ןײרַא געוו ןיא טונימ עדעי טיירג ,רעקידלכיימש ַא ,רענייר ַא

 רעד ךיז טָאה רע .ןעוועג עקַאט זיא ױזַא .רעפיטש רעכעלביל ַא ןוא גנוי רערעייט

 "ןייק ןיא םיא --- ענימָאד ןיא ןליּפש ,טעב סָאד ןטעבפיוא טנרעלעגסיוא רעטשרע
 טגעלפ -- ,טגָאלקעג טשינ םענייק ףיוא ךיז טָאה רע -- .,ןעוועג טלַאק טשינ לָאמ

 ,רעקידלכיימש ַא ךיוא ןרעוו ןפָאלשטנַא ןוא רעקידלכיימש ַא ןקעוופיוא ךיז

 ,רָאּפ עטירד יד -- ,רעלימ רערעטלע רעד ןוא ןייבשיפ ---

 טלָאװ רע יווװ ױזַא ,רעטָאפ סנייבשיפ טרעפטנעעג ךיג טָאה -- ָאד זיא'ר --

 .ןקָארשרעד ךיז

 "וק טזומעג ןבָאה ייז .ןרעדנַא ןבענ רענייא טנעָאנ ןענַאטשעג ייז ןענייז עדייב
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 -- ןבעל ןיא ןעגנַאגעג קרַאטש זיא רעטָאפ םעד זַא ,סיוא טזייוו ;ירפ רעייז ןעמ
 ןײרַא ףרָאד ןיא ןרָאפסױרַא לָאז דניק ןייז

 .יקצָאלּפ ןוא גניוולש .ָאנייא ןוא רעלימ רעניילק רעד

 ,עטקיטעּפשרַאפ יד ןָא ןעמוק לייוורעד

 טשינ לָאז רע --- ןפָאלש טשינ טכַאנ עצנַאג ַא טלָאװעג טָאה שטיוועקרוג
 ןוא ,ןקעורעד טנעקעג םיוק רעטומ יד םיא טָאה ,רעבָא ,ירפרעדניא ,ןקיטעּפשרַאפ
 .ןַאב רעד וצ טגנערבעגרעהַא םיא יז טָאה םענעפָאלשרַאפ-בלַאה ַא

 "טנַא זיא סָאװ ,עּפורג רעצנַאג רעד ןופ רעקיצנייא רעד ןעוועג עקַאט רע זיא
 ,געוו ןפיוא ןרָאװעג ןפָאלש

 .רָאּפ עטנעצ יד ,עטניינ יד ,עטכַא יד --

 ,ךיז ןענעגעזעג סָאד ףוס םוצ ןוא שינעפיול ַא ,שינעּפוטש ַא ןָא ךיז טבייה סע
 ,רימ ןרָאפ דלַאב ,ךיז ןייגעצ טשינ ---

 | ,גנולק ַא ךיז טרעהרעד סע

 ןוא ,לַאזקָאװ םעד ךרוד רימ ןעייג עּפורג ַא ךָאנ עּפורג ַא ,רָאּפ ַא ךָאנ רָאּפ ַא

 עטסעב סָאד טּפַאכרַאפ רעד רעטקישעג זיא'ס רעוװ .ןענָאגַאװ יד ןיא ןייא ךיז ןצעז
 ,עמַאמ-עטַאט וצ סױרַא ךָאנ טלכיימש ןוא רעטצנעפ םייב טרָא

 ,גנולק רעטירד רעד ןוא רעטייווצ רעד

 טָאה ןעמ סָאװ ,ןטונימ עכעליירפ יד ןופ ,דלַאװ ןופ ךעלדיל ןעגניז ערעטלע יד

 ,טריר גוצ רעד ןוא ;ףרָאד ןפיוא טגנערברַאפ רעייט ױזַא ןרָאיַארַאפ
 וּפָאק ןפיוא טסעפ ןטלַאה ןעלטיה יד --

 ףיוא סױרַא טרָאפ ןעמ ןעוו ,ןיוש גהנמ ַאזַא .לטיה ַא ןרילרַאפ רעוו זומ דימת

 ,סעינָאלָאק-רעמוז יד
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 ףיוא ןעוועשיומנָא טשינ -- !ךיז ןּפטש טשינ -- !ךיז ןגײבסױרַא טשינ --
 !דרע רעד

 זיב ,"טשינ, טרָאװ סָאד רדסכ רעדניק יד ןרעה געט עכעלטע עטשרע יד ןיא
 טרעװ ןירַא רעטעּפש .טשינ רָאט ןעמ סָאװ ןוא געמ ןעמ סָאװ ,ךיז ןסיוורעד ייז

 .געמ ןעמ -- רעמ ץלַא ןוא --- טשינ רָאט ןעמ -- רעקינייװ ץלַא
 ןליּפש וצ ןרעוורַאפ טשינ ךיוא רע ןָאק ,ןלעװ לָאז רעעזפיוא רעד ןעוו וליפא

 רעדָא ,עמומ יד ,עבָאב יד ,עטַאט רעד ,עמַאמ יד ,לשמל ,טרעוורַאפ סע יװ ,ךיז
 טלעפ'ס ;:רעדניק עכייר ןופ רעזייה יד ןיא רענרעווג רעד רָאג יצ ,ןירערעל יד

 ,תוצע ףיוא ןוא ןעגנוקרעמַאב ףיוא טייצ טושּפ םיא

 עכייר ערעייז יו ,רעכעליירפ ךס ַא עינָאלַאק רעד ףיוא רעדניק יד עקַאט זיא
 ענעסקַאװרעד ליפיזַא ןרעטש דניק םעניילק ןדעי ווז ,רעדעב יד ןיא םירבח
 ,ךיז ןליּפש וצ ןשטנעמ

 ,גוצ ַא ןפָאלעגיײברַאפ עיניל רעטייווצ רעד ףיוא זיא לייוורעד
 רעבָא .רעטצנעפ ןופ ןעגנורּפשעגקעװַא ןוא ןקָארשרעד ךיז ןבָאה רעדניק יד

 ,דיירפ ַא ,הלודג ַא -- םורַא עלייוו ַא ןיא

 .הלודג ַא רעדיוו -- רעטוּפ טימ למעז ַא ןלַאפעגּפָארַא זיא םענייא
 ןוא עכעלטע סיוא ןעיירש -- !לדרעפ ןיילק ַא רַאפ סָאװ ,רָאנ סטעז ---

 ,רעדנווװ עכעלנייוועגרעסיוא סָאד ןעז -- רעטצנעפ םוצ ךיז ןּפוטש עלַא
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 רַאפרעד ,עקנָאל רעד ףיוא טייוו טייטש סע רָאנ ,דרעפ סיורג טושּפ ַא זיא'ס

 ,ןיילק ױזַא סיוא סע טעז

 ןוא ,ךעלכיט יד טימ ןעמ טעכָאפ רעדיװ ןוא ןעמ טגניז רעדיוו .עיצַאטס ַא
 עגנוי ,ערַאברעדנוװ סָאד -- עינָאלָאק רעד ןופ רעטכעלעג סָאד ךיז טגנילקעצ'ס
 יו ,רענעש טיצרעד ןוא תואופר עטסעב יד יװ ,רעסעב טלייה סָאװ ,רעטכעלעג

 .רערעל עטסגילק יד
 טָאה רע סָאװ ,טלעג סָאד ןבעגקעװַא ךייא ןופ רעדעי לָאז דניצַא ,רעדניק ---

 לפיוו ,.שטיוועקרוג -- ןבירשרַאפ זיא רעטשרע רעד -- .ךעלטרַאק-טסָאּפ יד ןוא

 ?וטסָאה ךעלטרַאק-טסָאּפ

 טעװ ךָאװ עלַא :ךעלטרַאק ריפ ןוא ןשָארג ןעצ ןטלַאהַאב וצ טיג שטיוועקרוג

 ,ךיז טליּפש ןוא טנוזעג זיא רע זַא ,םײיהַא ןביירש רע
 -עג טָאה ייז ןופ רעדעי .ןשָארג קיצנַאװצ ןעמַאזוצ ןבָאה קורק רעדירב עדייב

 ,ןדייז ןופ סרעסקעז וצ ןוא ןעמַאמ רעד ןופ ,ןטַאט ןופ ןשָארג ריפ וצ ןגירק

 ?דרע רעד ןיא ןסקַאװ לפָאטרַאק זַא ,רָאוװ'ס ,רערעל ---
 ?ןעד זיא סָאװ ,יאדווא

 ןוא טרָאד רעטעלב סעּפע ףיוא ןזיוועג ,רעטצנעפ ןכרוד ,טָאה רע ןרָאװ --
 יװ ,דרע רעד ןיא רָאג ךָאד ןסקַאװ לפָאטרַאק ןוא ,לפָאטרַאק ןענייז סָאד זַא ,טגָאז

 ?ןעז ייז ןעמ ןָאק ױזַא
 זיא דניצַא --- ,לפָאטרַאק ןסקַאװ סע יװ ,ןעז ןיילַא ןיוש ריא טעװ רעטעּפש ---

 לוטסָאה ךעלטרַאק לפיוו ,ןַאמדירפ .ָאטינ טייצ ןייק
 טלעג ןייק .גונעג זיא'ס זַא ,טגָאזעג טָאה ישעמַאמ יד .ייווצ יו רעמ טשינ ---

 ,טשינ ןצנַאגניא רע טָאה

 רערעטלע רעד סָאװ ,רעריפ ַא ןטלַאהַאב טָאה רע :טנקיילעג טָאה ןַאמדירפ
 ,ךיז ןענעגעזעג םייב ןבעגעגטימ םיא טָאה רעדורב

 -ןָאל ןיא ,זירַאּפ ןיא ןעוועג :טלעוו ַא ןרָאטעגסיױא ןיוש זיא עטַאט סנַאמדירפ

 םיא זיא םוטעמוא רָאנ ,ןרָאפ ךיוא עקירעמַא ןייק וליפא טלָאזעג טָאה רע -- ןָאד
 ןלעטשקעװַא ,ןעמוקמייהַא קירוצ טזומעג טָאה רע ןוא לזמילש-םילש ןעגנַאגעג
 ,טעז רעד וצ טיורב לקיטש ןייק ןבָאה טשינ ןיילַא ןוא עדמערפ רַאפ למעז ןקַאב ךיז

 ,דניק ןוא בייוו רַאפ טשינ ןוא ךיז רַאפ טשינ

 רעקעב ןופ ןוז רעניילק רעד טעטש עסיורג ענעי ןופ רעכלעוו ןיא ,טסייוו רעוו
 יז ןעױרטרַאּפוצנָא טשינ ןוא ןשטנעמ ןייק ןביילג וצ טשינ טנרעלעגסיוא ךיז טָאה
 .תועבטמ ענרעּפוק עכעלטע ענייז

 ןיילק ןייז ןטלַאהַאב וצ ןבעגעגקעוַא רֶע טָאה םורא געט עכעלטע ןיא טשרע

 רערעל רעד זַא ,רָאוװ'ס,, :ןגערפ ןייא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה דימת ןוא -- ןגעמרַאֿפ
 "?רעריפ ןיימ טָאה

 ,דלודעגמוא טימ רעדניק יד ןגערפ --- ?טייוו ךָאנ
 ךיז טלייא ןעמ .טייצ ןייק טשינ ןעמ טָאה ָאד ןוא .גנַאל ױזַא סע טרעיודעג סעּפע

  צשילרעטסיא ןלייצרעד סע עכלעוו ןגעו ,סעקנָאל יד וצ ,ךייט םוצ ,דלַאװ םוצ

 ,עינָאלָאק רעד ףיוא ןרָאיַארַאפ ןעוועג ןיוש ןענייז סָאװ ,רעדניק ענעי רעדנווו
 סָאד ןָאק ,רעגייטש ַא ,סָאװ :עדנַארעװ עסיורג ַא ָאד זיא עינָאלַאק רעד ףיוא

 ?עדנַארעװ עקיזָאד יד ,סעכלעזַא ןייז



 00 | קַאשטרָאק שונַאי

 רעמ ָאטשינ רעדניק קיצפופ ןוא טרעדנוה עלַא רַאפ ןענייז עינָאלָאק רעד ףיוא
 ?ןייז סָאד ןזומ ןביטש עסיורג-ךעלקערש ַארַאפ סָאװ --- .ןביטש ריפ יו

 טרָאד ענעי יו ,סיוא שרעדנַא רָאג טעז קירב יד .קירב א ךרוד ןרָאפ רימ

 ַא ,ךס ַא .רענעש יז ןזיא ָאד .עגַארּפ ןייק טרָאפ ןעמ רעכלעוו ךרוד ,עשרַאװ ןיא
 ,רענעש ךס

 ?ןעלטיה יד טימ ךעלקעז יד עלַא ןבָאה יצ ,ּפָארַא דלַאב ןעייג רימ ,רעדניק --
 ,לָאמניא טימ ןעמ טרעפטנע --עלַא --

 טימ טעבעגסיוא .ןגעוו-רעטייל ףלעווצ זדנוא ףיוא ןיוש ןטרַאװ לַאזקָאװ ןפיוא

 ,יורטש ןוא ייה

 ךיז ןגירקניירַא סופ ַא סנצימע ךָאנ ןָאק'ס ,ןרופ יד ףיוא טרָאד קיטכיזרָאפ ---
 .רעדער יד ןשיווצ

 ןטיה לעוו ךיא ,רערעל ---

 !ןרעװ לָאז ןרָאפעג ,ףוס ַא ,ונ .טיה ,טוג --

 ,אתורבח עניילק ,עטכיילבעגסיוא יד םינּפ-לבקמ ךעליירפ זיא ןוז יד

 ךלַאװ רעשירפ ,רענירג -- ,ריד קנַאד ַא ,ןוז ענייש ,עטוג -- ,ריד קנַאד ַא
 ,ףרָאד ןופ ךעלרעדניק עביל ,ךייא קנַאד ַא ,דלעפ קידנכַאל-ךעליירפ --- ריד ןוא

 טסירגַאב םינּפ ןפיוא לכיימש ַא טימ ןוא ךעלזייה ערעייא ןופ סױרַא טפיול ריא סָאװ
 ,ןרופ ערעזדנוא ריא

 ?רערעל ,טייוו ךָאנ זיא'ס --

 לקיטש רעזדנוא ןיוש טעז ןעמ ,ָא .דלַאװ רעזדנוא ןיוש טלקנוט טרָאד ,ָאי

 ,עינָאלַאק רעזדנוא זיא טָא ןוא ךעלזייה עשיפיוה יד ,לימ יד טייטש טָא .דלעפ

 ,סע טסייה ,ױזַא ,ַאהַא -- ."קעווולאכימ,/ עינָאלָאק יד ןבעל לָאז !טַאװיװ ---

 ,עדנַארעװ ַא סיוא טעז

 דלַאב ךיז טמענ ןעמ ןוא ךלימ ךעלּפעט וצ סיוא ךיילג ןעקנירט רעדניק יד
 ,טעברַא רעד וצ

 ןעמ .עינָאלָאק רעד ןופ ךעלמישובלמ עסייוו יד ןָא-ןעוט ןוא ךיז ןשַאװ עלַא

 ווייל סייוו יד סױרַא ןפור רעטכעלעג עטסערג סָאד רָאנ ;ךיז טלציוו ןעמ ,טשיור

 סע סָאװ ,ענעי וצ ךעלנע ןצנַאגניא ,סעּפע סע ןענייז ןעלטיה ענדָאמ .ןעלטיה ענעט
 ,סרעקעב עשעיוג ןגָארט

 יד טימ ןריצלָאטש ,רעדיו ,ערענעלק יד ,סנײאצלַא סיוא עלַא ןעעז דניצַא
 ,ןגירקעג ןבָאה ייז סָאװ סעקלעש

 ?זָאנ רעד וצ ךעלכיט ןגירק ןעמ טעוװ ןעוו ,רערעל ---

 .ךעלמישובלמ ענעגייא ערעייא ךעלקעז יד ןיא טקַאּפרַאפ דניצַא ןוא ,ןגרָאמ ---
 ,ןײרַא רעמַאק-קַאּפ רעד ןיא אדייה --- ןוא סעצײלּפ יד ףיוא ךעלקעז יד

 ,.ייווצ ,סנייא ,ייווצ ,סנייא ---

 .ןכָאװ ריפ עצנַאג ןעורסיוא ךיז ייז ןלעװ רעמַאק-קַאּפ רעד ןיא טרָאד

 ,1950 ,םערייא סָאנעוב -- ךעלקילארשי ,ךעלעסָאי ,ךעלהשמ :ךוב ןופ
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 ...טיױט סעצרּפ טנייווַאב שזַאקשזַארד םהרבא

 ןקב 2

 יד ןוא ןעשעג זיא'ס ױזַא יו ,טשינ טסייוומ ,ןעוו טשינ טסייוו'מ .טעּפש ןיו
 יד רעביא ,טרָאד ןיוש טגנעה -- עטעשָאלּפעצ ַא ,עטרעמכַאיעצ ַא -- ןוז ֹ /

 ןוא קילב ןטזגורבעגנָא ,ןטצעל ריא רעהַא טפרַאוו יז .רעדלעפ רעקזנָאוװָאּפ

 .יּפָארַא ךיז טזָאל יז ןוא -- טונימ ַא ךָאנ ,טָא-טָא ,ךיז טכַאד'ס

 ,רָאנ ףשטנעב טכיל יאדווא ןיוש ןעמ ףרַאד .תבש דלַאב ןיוש זיא חול ןטיול
 וצרעד .ןעמוקעגרעביא חסּפ געט עטשרע יד סָאװ:רָאנ ,דעומה לוח : ַאזַא טייצ ַא

 -- .טלעװ רעד ףיוא המחלמ ערעטיב ַאזַא ,ערעווש ַאזַא ---
 ,ךעלעּפע עטזײלעגּפָא טשינ לשיוק בלַאה ַא טימ ,ענעדיי ַא ךָאנ טייטש זיא

 ךָאנ רעד ןיא ,ךעלעגייא עטלטניּפעג ,עקכוּפ ערעייז טימ ,סױרַא ןקוק עכלעוו

 עמערַאװ ַא ,ןטרַאװ ןוא ןרעדנַא םוצ סנייא ךיז ןעילוט .ןירַא סַאג רעקידלמוט

 ןוא עצרַאװש לטניב ַא טימ ,טייטש לגניי ַא ..ןוט טעלג ַא ךָאד ייז לָאז טנַאה

 םינּפ ןיא לגניי םעד ןכַאל ןוז רעד ןופ ןלַארטש עטצעל יד .ךעלדנעבכיש עניורב

 ..ךעלעגייא עקידנטעב ,עקידנכוז ענייז ןֹופ טייקטכייפ רעד ןיא ךיז ןדָאב ןוא ןײרַא

 טפיול לדיימ ַא .שודיק ףיוא ןייוו לריטַאװק טלדנַאהעגנייא ןייז טימ טנַאּפש דיי ַא

 סָאװ ,לדנקז רַאד ַא -- ןוא רעקעב םוצ טנלָאשט לּפעט טקיטעּפשרַאפ ַא טימ

 ןקיברַאפ ןסיורג טימ טעכָאפ -- דרָאב עסייוו ,עקידתובחר יד םיוק טּפעלשרעד

 :ןײרַא סַאג ןיא לכיטזָאנ

 ...תבש ...תבש ---

 ,טרָאד ןוז יד יז יװ -- ןוז רעד ףיוא ןעמ טקוק .למיה ןפיוא ןעמ טקוק

 ייןעוװעג קידלוש ןעמעלַא ןיא סע טלָאװ

 -- שזַא טרעטיצ טפול יד ןוא

 רַאפ ייגנוטייצ ןַאמָאר , רָאי ַא ...!טייצ זיא'ס ןמז-לכ ,קעװַא סטּפַאכ ,ןדיי ---

 רַאפ קילַאיב ץנַאג ..!לבור ַא רַאפ ילַארטש ,, טעלּפמָאק ַא ...!טעקיּפָאק קיצכעז

 ..!סעקעּפָאק קיצרעפ ןוא ףניפ
 .תושפנ תונכס טימ יו .םרַאלַא ןַא .יירשעג ַא זיא'ס ,ןפור ןייק טשינ זיא/ס

 ..טלעוו יד ךיז טקידנע טָא-טָא יו

 ,סעיפַארגָאיב ןוא ןענַאמָאר ערעלוּפָאּפ ןופ רבחמ ,טסילַאנרושז --- רעשטוק לרעב

 1939 זיב זיוודניק ןופ ,שטיטאימעס ןיא 1893 רָאי ןיא ןריובעג -- תונורכז ןופ רבחמ
 .זירַאפ ןיא 1947 טניז ,דנַאלסור ןיא ןרָאי-המחלמ .עשרַאוו ןיא

 סרעשטוק -- ךיז רַאפ סַאלק ַא ןזעוועג ןענעז סעשזַאקשזָארד עשידיי רעוועשרַאװ

 ףבירשַאב שיטנעטיוא היוול-ץרּפ יד .ּפיט רעשיטסירעטקַארַאכ ַא י'םהרבא,
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 .!קעװַא סטּפַאכ !סיוא סטביילק !רעהַא סטמוק --
 ..טרעטשינ'מ .טביילק'מ .עלעגעוו'ס םורַא טלגניר'מ .טמוק'מ ןוא

 ,עלעגעוו ןפיוא ןַארַאפ זיא *לַארטש,, ןטימ ?גנוטייצ ןַאמָאר,, יד זיולב טשינ

 רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ ךָאנ .ןגירק ָאד ןעמ ןָאק ךעלכיב סקילַאיב רָאנ טשינ

 ..ןוקית ַא ףיוא ןטרַאװ ןוא עלעגעוו ןפיוא ךיז ןסערּפ ךעלכיב ןוא
 ייֵז ייב זַא ,טסייומ .ברַאפדלָאג רעֹויִל ןוא המלש רעדירב יד ,ייז ןעק'מ

 ןיא םורא רעדירב יד ןפיול ךָאװ עצנַאג ַא זַא ,טסייוומ .תואיצמ ןגירק ןעמ ןָאק
 זַא ןדיי םתס ןוא רעביירש ,רעלדנעהכוב ,רעגעלרַאפ עלַא וצ ,סעיצקַאדער עלַא

 ןלָאז ייז ידכ -- טנַאה ןיא ייז טמוק סע סָאװ ,ץלַא ףיוא ייז ןפיוק ךָאװ עצנַאג ַא
 ,סַאג ןיא ןרָאפוצסױרַא סָאוװ טימ ,קיטיירפ ןבָאה

 ,רעדורב רערעטלע רעד .ןעמ טביילק .ןעמ טכוז .עלעגעוו םוצ עקַאט ןעמ טמוק
 עשיטסירָאמוה יד טזיײּפש סָאװ .ךיֹוא ןיילַא טביירש סָאװ ,רוחב ַא -- המלש
 טהנעט -- ךעלקיטש עקיציוו ענייז טימ י!טנעמָאמ,, ןוא י"טנייה,, ןופ ןעגנולײטּפָא

 רערעגניי רעד ..טגָאי ,טגָאי ןוא וצ:טדער ,ןביילק טפלעה רע .םינוק יד טימ

 ,רעקירעדינ ּפָארַא רדסכ ךיז טקור סָאװ ,ןוז רעד ףיוא זייב טקוק ,רעזייל ,רעדורב

 ןײֹרַא סַאג ןיא רע טפרַאװ טייקזייב רעבלעז רעד טימ ןוא

 "לַארטש, טעלּפמָאק ַא !סעקעּפָאק קיצכעז רַאפ !יגנוטייצ ןַאמָאד, רָאי ַא --
 .!סעקעּפָאק קיצרעפ ןוא ףניפ רַאפ קילַאינ ץנַאג !לבור ַא רַאפ

 ,..!יָאטס -- רדר-ר-ט --
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 עינלעק רעד ןופ ךיז טגייב -- דיי רעטנוזעג ,רעכיוה ַא -- שזַאקשזַארד רעד
 -סַארכעצ רעד ןיא ,דרָאב ?עטכײלגרַאפ,, סָאװטע ,עצרַאװש יד טשטיינק .,ּפָארַא

 יד רעביא ןקילב יד טימ טפיול רע ןוא שטשַאלּפ ןקסרַאקשזָארד םנופ טייקטעט

 :רעכיב ענעפרָאװעגנָא

 ?רימ רַאפ ָאד טעּפע --
 ,טכוז ריא סָאװ ,סָאד עקַאט -- ?ָאטשינ זיא'ס ,ןעד סָאװ --
 ,,?ןצרּפ ןופ ---

 טמענ דרָאב יד .ּפָארַא עקשזָארד ןופ טגנירּפש .רעפטנע ףיוא טשינ טרַאװ רע
 ןוא .,לומ ןיא רעגניפ יד ןיוש טצענ רע ןוא .עלעגעוו ןרעביא ןפיול ךיג ,ךיג

 .ירעטעלב יד ןיוש טשימ רע

 ..ץרּפ דמל דוי ,.,ָאי --

 ןייז ןיא טרעטיצ שטייב יד .עינלעק רעד ףיוא קירוצ ןיוש טציז רע ןוא

 יד טימ וצ טּפַאלק ,עווישזג רעד טימ טפרַאװ לדרעפ עטקעלפעג סייוו סָאד ,טנַאה
 טפערט .,לסעג'ס ןיוש טנעקרעד ,םיהַא טרָאפ'מ זַא ,ןיוש טסייוו'ס --- סעװעקדָאּפ
 ..רעיוט ןיא ןיילַא

 :רעטצנעפ ןכרוד ּפָארַא טיירש רעצימע
 ?טעּפש ױזַא --- ! םהרבא --

 דרָאב יד טסייררַאפ רע .טייקנדירפוצ עשירעדניק א טור םינּפ סמהרבא ףיוא
 :ךעלרעייפ ךיז ןליּפשעצ ןגיוא עלעקנוט ,עסיורג יד ןיא .רעטצנעפ םוצ ףױרַא

 טימ דלָאג .ןצרּפ ןופ לכיב ַא טקַאּפעג .-עלעגעו סהמלש ףיוא טכוזעג ---

 ,..ןטנַאילירב
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 זַא ,טסייוװמ .רענעייל ַא זיא רע ,טסייוומ .,שזַאקשזָארד םהרבא ,םיא ןעק'מ
 זוברַא ןטימ ןעמאוצ -- זיא ,ףיוה ןיא ןיירַא טרָאפ םהרבא ,טכַאנרַאפ קיטיירפ
 -סױרַא ךיוא עינלעק רעד רעטנוא ןופ רע זומ --- ןרעקעינַאב ץעמרָאקש ןטימ ןוא
 ןפיוא ,גָאר ןיא טלדנַאהעגנייא ,ךעלכיב ןוא ןלַאנרושז עטלַא לשמַאר סָאד ןּפעלש

 ...עלעגעוו

 םהרבא ,שַא םולש ,םכילע-םולש ןופ ןכַאז טנעיילעג ןיוש טָאה םהרבא ,טסייוו'מ

 ּפָאק ַאזַא ןצרּפ רע טָאה ןטסביל םוצ רָאנ .רעביירש עסיורג ערעדנַא ןוא ןעזייר

 ..ָאטשינ רָאג ןיוש זיא סָאד ,טָאה ץרּפ יו --- רע טגָאז --

 טנעייל רע ןעוו ,רקיע רעד .טנעייל רע סָאװ ,םעד ןגעוו ןדער ביל טָאה רע

 "רעביא דימ טשינ טרעװ .ןדער דימ טשינ רע טרעוו טלָאמעד ,ןצרּפ ןופ סעּפע

 : ,ןלייצרעד
 ץרּפ סָאװ ,ןייטשרַאפ וצ טיג .תוניבמ טגָאז רע --- .ןלייצרעד םתס טשינ ןוא

 :תחנ ןופ טלעװק רע ןוא .טנייש רע ןוא ,טניימ

 ...ּפָאק ַאזַא ...ּפָאק ַאזַא ---

 יז ךיוא זַא .םיא ןענעק רעביירש ךיוא זַא ,טגָאז'מ .ןיוש םיא ןעמ ןעק זיא

 ןעמָאנ ןטימ טנױרקעג רַאפרעד םיא טָאה'מ ןוא ןדער םיא טימ ביל ןבָאה

 | : ."שזַאקשזָארד רעשירַארעטיל,

 ,טנעייל רע סָאװ ,ךעלכיב יד ןגעוו ןדער .םיא טימ ןדער ביל בָאה ךיא ךיוא

 .יגנורעטסייגַאב עשירעדניק שממ ןייז ןעז .גנוניימ ןייז ןרעה

 ןצרּפ טימ שינעגעגַאב ןייז ןגעו ,השעמ עטמירַאב ןייז ןרעה ביל בָאה'כ

 ,טדערעג ןצרּפ טימ טָאה רע יו

 טניוו ןוא ןוז רעד ןופ ,טרַאה ןייז .שזַאקשזָארד םהרבא סיוא טלָאמעד טרעוו רע
 ,ץנַאלג ןדלימ ַאזַא ןגירק ןגיוא ענייז .טרעטיילעגסיוא יו טרעוו ,םינּפ טנערבעגּפָא

 .יךייוו וזַא ,ליטש ױזַא טדער רע

 ,ץירּפ ַא וצ טמוק ...עיצַאטס רעד ףיוא ייטש'כ ...ןעוועג סע זיא טכַאנרַאפ.;
 רעטַאעט ןיא ןרָאפ טסייה רע ןוא עניועלַאּפ עטיירב ַא ,ןסנָאװ עקיד עכלעזַא טימ
 .החמש טימ ןגעקטנַא ןפיול ןדיי -- רעטַאעט םוצ וצ-ןעמוק רימ ...יקשוינָאמ ףיוא

 רעד ..ץרּפ זיא'ס זַא ,רעה'כ ןוא שידיי םיא טימ טדער'מ .דובכ ּפָא םיא טיג'מ
 ךיא רָאפ ..ןכַאז ענעדלָאג עכלעזַא ןופ רעסַאפרַאפ רעד ..ץרּפ רעביירש רעסיורג

 ןפֹור םענ ןוא רעטַאעט ןופ קירוצ טייג רע זיב ,ּפָא טרַאװ .קעװַא טשינ ןיוש
 ַא ןריפ ךייא ליווכ ..ךייא ףיוא טרַאװעג בָאה'כ ..!ץרּפ עינַאּפ !ץרּפ עינַאּפ,

 גָאז ..?טלעג ןָא סעּפע סָאװ,; -- :רע טלכיימש ..."ןריפ ךייא טלעג ןָא ,..םייה

 ..ךעלהשעמ ערעייא ןעייל ךיא לייוו ...דובכ םעד ןבָאה ליוו ךיא לייוו,, --- :ךיא

 ,טגערפ רע ...רימ טלעפעג'ס יװ ...טנעיילעג בָאה'כ סָאװ ,סיוא טגערפ ...רע טייג

 -- :רערעדנַא ןַא לָאמ עלַא ןֹוא ךיז טּפוטש םורַא םלוע רעד ,רעפטנע ךיא

 .!טרָאװ א ןרעה טזָאל ...!ַא-ש-ש-ש

 ,רעביא לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ טיג רע .םהרבא ,דימ טשינ טרעװ רע ןוא

 ַאזַא טימ ,דיירפ ַאזַא טימ ןוא .טגָאזעג טָאה ץרפ סָאװ .טגָאזעג טָאה רע סָאװ

 .ןייגכָאנ םיא ןצרּפ לָאמַאכָאנ טעז רע ,ךיז טכַאד'ס זַא ,תולעּפתה רעשרעדניק

 ..ןדער ןצרּפ לָאמַאכָאנ טרעה
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 םהרבא סע טָאה סעצרּפ לכיב ַא
 ...?ןטנַאילירב טימ דלָאג זיא'ס זַא ,ףיורעד טגָאז רע סָאװ ,ןענופעג
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 רשפא ..בוטש ןיא זדנוא ייב שזַאקשזָארד םהרבא ..?ןעשעג זיא סָאװ ,ַאה
 ...ןלייצרעד רשפא ליוװ רע ...?טפיוקעג ןטכענ טָאה רע סָאװ ,לכיב םעד ןגעוו עקַאט
 ייןגערפ סעּפע רשפא

 ..?תורימז ןטימ ןיא ..?ןסע םייב תבש -- טציא דָארג סָאװ זיא

 ,..טשינרָאג ןָא ...תבש טוג ַא ןָא ...?ןירַא םוק רעקיטסַאה ַאזַא ןוא

 ןַא לָאמַא טשינ ..רָאלק טשינ ענדָאמ ױזַא ןגיוא יד ..,טמַאלפעצ םינּפ'ס ןוא

 ..,?הסיכ עקירעביא
 !םהרבא בר טציז --

 יו טרעו רענייז ףוג רעקרַאטש ,רעסיורג רעד .לסיירט ַא ךיז טוט רע

 ַא רַאפ סָאװ ,עקַאט טציא סע טריסערעטניא

 ;ןּפמורשעגנייא
 רענוד ַא יװ ךימ טָאה'ס ...ןכָארבעצ ןיב'כ ...?ןציז ןָאק רעװ ...קנַאד ַא --

 ,.ןפָארטעג

 רעד ןיא ץעגרע ןָא ךיז ןעליּפש ענייז ןקילב יד .ןגיוא יד ףיוא טבייה רע
 ;טייקטייוו

 ןופ ,ןיימ'בכ ..ףעשעג טנָאקעג סע טָאה סָאװ ...ןעמוקעגניירַא לעיצעּפס --
 ..?ןעמוקעג םיא סע זיא סָאװ

 ?ןעמעוו ---
 ןעמוקעג ...טסוװעג טשינ ךיוא בָאה'כ ...טשינ ךָאנ טסייוו ריא ,עז'כ ...ַאה ---

 ..טכָאק עשרַאװ ץנַאג טגָאז יז .,,לדיימ סרעטסעווש ןיימ טציא

 ?סָאװ ןגעוו ---
 ,..?!ץרּפ ---
 ...ץרּפ רעמ ָאטשינ ...ָאי --
 .גיוא ןקניל ןייז ןופ לקניו םניא ךרוד ךיז טרַאּפש רערט עסיורג ַא ןוא

 רעד ןיא ןעגנולשרַאפ טרעװו ןוא םינּפ ןרעביא ןעלקייק ךיז ךיג ,ךיג טמענ
 ...דרָאב רעד ןופ טייקטכידעג

2 3 8 

 ?ןיהַא טייג ריא ---
 .ָאי --

 ,..ךיוא ייג ךיא .,,טרַאװ --
 ..ץרּפ -- ןסייו עלַא .סָאװ ןגעוו ,טשינ טגערפ'מ ,ןיהוו טשינ טגערפ'מ
 ...ץרּפ רעמ ָאטשינ

 םעד ךיז ןקור ברעמ ןופ .חסּפ געט עטייוצ יד ברע .דעומה-לוח זיא'ס
 ןופ ןכליהּפָא עטייו טרעהעג ןיוש ןעמ טָאה טכַאניב .תוליח סמלעהליוו רעזייק

 ןיא רָאג סע טָאה רע ?ןופרעד טציא טדער רע רָאנ ,ּפעלק-ןטַאמרַאה עקרַאטש

 - ייוןעגיז
 ..ץרּפ רעמ ָאטשינ
 טנעגילעטניא .עמורפ ןוא עיירפ .טלַא ןוא גנוי .טייטש'מ ווו ןוא טייג'מ ווו

 -- ןעמונעגכרוד ףיט עלַא .טרעטישרעד ןענעז עלַא .שטנעמסקלָאפ רעטושּפ ןוא
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 ,.?טרעהעג ---
 ..יטרעהעג ...ָאי --
 יי?ןעוועג קנַארק ...?סָאװ --
 ..שיט םייב קידנציז ,טגָאז'מ ...גנילצולּפ ---
 ,.?היוול יד ןייז טעוו ןעוו ---

 רענייא .טציא ,טגָאז רענייא .רָאלק טשינ סעּפע -- ?היוול יד זיא ןעוו ,ָאי
 .ןעמ טרַאװ סעּפע זַא .ןגרָאמ זַא ,רָאג ערעדנַא .גָאטימכָאנ ,טגָאז

 | ,..טייג'מ ,רָאנ
 ..טלייצרעד'מ ןוא .ךיז טנַאמרעד'מ ןוא טייג'מ .טדער'מ ןוא טייג'מ

 ןייז ןגעװ טדער'מ .טזָאלעגרעביא טָאה ץרּפ סָאװ ,קרעוו יד ןגעוו טדער'מ
 -םלוע-תיב רעד ןופ רעטייל סלַא ,ענימג ןיא טעברַא ןייז ןגעוו .ןבעל ךעלנעזרעּפ

 עשירָאטַאלימיסַא ענייז ןגעק טָאה רע סָאװ ,ףמַאק ןקידנעטש ןייז ןגעוו ,גנולײטּפָא
 | ..טריפעג -- סכלימרעטומ יד ןוא סנָאסגרעב יד -- םיתב-ילעב

 יד טימ ךיז ןריסערעטניא ןייז ןגעוו .ענייז ןכָאװ עטצעל יד ןגעוו טדער'מ

 טָאה רע יװ ,טלייצרעד'מ .ךעלטעטש עלַא ןופ ןעמָארטש סָאװ ,עזָאלמיײה עשידיי

 יד טָאה'מ יו ,.טקנעשעגקעװַא תונתמ ענעגירקעג ענייז עלַא עזָאלמייה יד רַאפ
 ,,טפיוקרַאֿפ עיצַאטיציל ףיוא -- 'רימזה, ןיא ,תונתמ עלַא

 ,,,טייג'מ ןוא טדער'מ
 .,םלוע רעד רעטכידעג ץלַא -- ןעעלַא רעמילָאזָארעי יד וצ רעטנענ סָאװ ןוא

 ץרּפ ווו ,זיוה םוצ .ץרּפ טניוװעג טָאה'ס ווו ,זיוה םוצ ןעמָארטש ןדיי רעמ ץלַא

 .יןעגנַאגעגסיױוא זיא
 בייוו ןייז ,יקצולירּפ חנ ,ענזיצַאק רעטלַא :טעז'מ .קירוצ ךיוא ןעייג ןשטנעמ

 טנייה טעװ היוול יד זַא ,ןיוש טסייוומ ,יקסנילרַאק זעוב ,יקצולירּפ יבצ .,ַאלוַאּפ

 טשינ ךיז טלעטש'מ ,רָאנ .ןטייקירעווש ןַארַאפ ןענעז סעּפע זַא .ןעמוקרָאפ טשינ
 .ירעטייוו טייג'מ .ּפָא

 -גגעקטנַא םעד ךיוא .לופ רַאוטָארט רעד .ןעמוקוצוצ טכייל טשינ רעיוט םוצ

 ,ןייגוצכרוד רעווש רַאוטָארט ןקידרעביא

 ןופ ףתוש רעד .,יקסווָאמליג ףלָאװ ,ןײטשּפע-ןיװעל ,יקסװעשילדָאּפ םהרבא

 ןטנעדוטס ,ךעלגניי ,ךעלדיימ -- טנגוי ,טנגוי ןוא ,ןייטשלעקניפ הימחנ ,''טנייה,

 ןופ ןוא רע ,טסייוומ .ייז ןעק'מ .ןּפורג עצנַאג ןוא ענלצנייא ,רעליש ,רעטעברַא

 -- .ןענַאװ

 -ענימג ,טנגוי עשידנוב ,טנגוי עשיטסינויצ ,"ךוניח,, ,עלוש סיקסנירק ,"רימזה,
 .ײקירבַאפ-ןסָאריּפַאּפ סעשטיוװעקַאילָאּפ ,רעגײל-עקצַאסָאּפ ,עטלעטשעגנָא

 טימ ךיז טשיוט'מ .רעביא ךיז טקוק'מ .רעיוט ןופ טיישמ .רעיוט םוצ טייג'מ
 .ליטש ךעלקיטייו ױזַא ץלַא .טסנרע ךעלנייּפ ױזַא ץלַא ןוא .טרָאװ ַא

 -- טסייוומ
 ..ןעז םיא ןָאק'מ ...ןײגפױרַא ןָאק'מ ...ןפָא םינּפ'ס ...לָאז ןיא טגיל ץרּפ

++ + + 

 -- סנגרָאמוצ
 סָאװ רָאנ .שודיק ךָאנ ,בוט-םוי זיאס -- .הדירמ לקיטש ַא בוטש ןיא

 ןציזנייא ןענָאק טשינ לָאז'מ ..?ןרָאװעג טרעהעג סע זיא וװ זיא --- ךיז ןשַאוװעג

 .יושיט םייב
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 .ּפערט ייווצ ןופ גנירּפש ,ףיול -- ןוא ןייטשרַאפ וצ ביג ,םיצורית גָאז ,דער
 -- סַאג רעד רעביא ,ףיוה ןרעביא .ּפערט יירד ןופ

 ...ןעמוקוצ ןענָאק רָאנ לָאז'מ ,טעּפש

 ןייא ןיא טייג'מ .עשסיורג ַא גנוגעװַאב יד .רעמערַאװ ַא ,רענייש ַא גָאט רעד

 ,םלוע-תיב ןשידיי םוצ טנעָאנ .עשנעג רעד וצ טנעָאנ -- גנוטכיר

 ,סיוא ךיז ןגערפ .ךָאנ ןקוק ,םערָא ןרעטנוא קעז-תילט עסיורג טימ ,ןדיי
 ןַא, -- טנַאה רעד טימ ךַאמ א ,ערעדנַא ,"תמא ןייד ךורב,, -- ץפיז ַא טימ לייט
 ..ןלצל אנמחר .,סרוקיּפָא

 עשירַאצ יד זַא ,ןיוש טסייוומ .ןייג טעװ היוול יד ןענַאװ ךרוד ,רָאלק טשינ
 ןעעלַא רעמילָאזָארעי יד ןופ זַא .ןסַאג עלַארטנעצ יד ךרוד ןטָאברַאפ טָאה ײצילָאּפ

 ןיא ןעיירדניירַא ךיז רָאנ ,עקסוװָאקלַאשרַאמ ךרוד ןיג טשינ היול יד טעוװ
 ,..סַאגנזייא

 ,דזַאיעשּפ ,ָאנשעל ךרוד ןייג היוול יד טעוװ סַאגנזייא ןופ זַא ,טגָאז רענייא
 ךרוד רָאנ ,ָאנשעל ךרוד טשינ זַא ,ןגָאז ערעדנַא .עשנעג ,סעקוװעלַא; ,יקּפילָאװָאנ

 עטיירב ,וָאנַארומ זיב ךיילג ןייג יז טעוו ,סעקװעלַאנ ןופ זַא ןוא עיּפילָאװָאנ
 .עשנעג ףיוא טשרע טרָאד ןופ ןוא עקישזד ,עלימ

 ןױש טזייו ,טפעשעג סגרעבלָאז לארשי רעביא ,רעגייז רעד .טפיול טייצ יד

 רעד .טרָאד ןוא ָאד ןפיול ןריקיזיר טשינ ןָאק'מ .ןטכַארט וצ גנַאל ָאטשינ .סנייא
 ןגירקוצוצ ךיז רעווש ןייז טעוו'ס .סיורג ןייז טעוו םלוע

 לַארטש . ןיא טקורדעג ךָאנ ךיז טָאה רע ,טדוי ילא לאומש ןגעקטנַא טמוק'ס
 רעמילָאזָארעי ןופ טציא טמוק .רעביירש עלַא טימ ךיז ןעק ."טנעמָאמ ,, ןיא ךָאנרעד
 סעקװעלַאנ ךרוד ךיוא זַא ,ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה'ס זַא ,טלייצרעד .ןעעלַא

 ..ןייג ןענָאק טשינ היוול יד טעוװו

 ןופ סערדַא ןפיוא ,הללק ערעטיב ַא סױרַא טזָאל רעצימע .,ךיז טריוורענעד'מ
 ..."ןמָא,, ךָאנ ןגָאז ערעדנַא ,ײצילָאּפ רעשירַאצ רעד

 טיירד'מ .ןעמַאזצ טייג'מ .רעדעפזייר בקעי ןוא ןַאמדירפ ןויצ-ןב ףערט ךיא
 ,רָאנ .עשנעג וצ -- טרָאד ןופ .עשטָאמס ףיוא ךָאנרעד .עיװַאּפ ןיא .ןיירַא ךיז

 .טקַאּפעג ןענָאקלַאב ןוא רעטצנעפ יד .ןשטנעמ טימ טגיײלַאב זיא סָאג יד --- ?ווו
 ..ןשטנעמ ךיז ןכיילש רעכעד יד ףיוא ךיוא

 רעד ןופ רעמיטנגיא רעד .קיטָאק לאקזחי רעטלַא רעד טייטש גָאר ןיא
 ענייז טנעיילעג טָאה'מ .םיא ןעק'מ .סעקװעלַאנ ףיוא עינרַאיװַאק ?רעשירַארעטיל,

 ןייטש וצ רעמעװקַאב ןייז םיא לָאז'ס ,ליוו'מ .טרָא ןַא םיא ןעמ טכַאמ ."תונורכז;

 סָאװ ,טשינ טרעה רע .טשינ טעז רע ,רָאנ ןּפטטש ןפרַאד טשינ ךיז לָאז רע
 ןענעז ןקילב ענייז ןוא עסַאמ רעד ןופ ןּפוטש ךיז טזָאל רע .םיא וצ טדער ןעמ

 ..רעכעד יד וצ ,ןענַאקלַאב יד וצ .רעטצנעפ יד וצ -- ףױרַא טעדנעוועג

 זיא ,קיצעביז ןוא ףניפ רעדָא ,קיצעביז ןוא יירד עשנעג ,רעטצנעפ ַא ךרוד
 ןשטנעמ .ןצרַאװש ןיא טליהעג דליב'ס ןצרּפ ןופ דליב סיורג ַא ןעגנָאהעגסױרַא

 לבלעוועג'ס טָאה רע .רע טסייה ןַאמכוט רעזייל .רעטסוש ַא טניוװ ןביוא --- ןסייוו

 ..ריביס ןיא רָאי יירד ןעוועג ןיוש .רעיוט ןבעל ,ןטנוא

 ןצרַאװש ןיא טליהעג ןָאקלַאב ַא זיא ,רעטייוו רעזייה עכעלטע טימ ,ןגעקטנַא
 .ךעלפיילש עצרַאװש ןשטנעמ ךסַא ןגָארט ,םלוע ןשיווצ ,ָאד ךיוא
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 קילדנעצ ַא טָאה -- ןירעדיינש ַא -- לדיימ סנכש םעד ,לפיילש ַא ךיוא גירק'כ

 ...טיינעגפיוא עכלעזַא
 ןעניז ןפיוא טמוק'ס .םינּפ ריא ףיוא קוק'כ .ןָא סע טעליּפש ,טגנַאלרעד יז

 -- ?סנירָאטיײנ יירד,, סעצרּפ

 ,טיור ןגיוא יד
 ,ָאלב ןּפיל יד
 טולב ןּפָארט ןייק

 . . . ָאטשינ קַאב ןיא

 רענעגושמ לקיטש ַא -- רעצנעט עלעבייל ךיז טּפוטש םלוע ןשיװצ ,למוט ַא

 :טנַאה ןיא ךעלעקעטש ןוא ּפָאק ןפיוא רעדניליצ ַא .קַאופ ןטלַא ןַא ןיא ---

 יףעז םיא זומ'כ ...ךימ טזָאל ,ןדיי ---

 ףיא טמוק .טבעלעגרעביא עידעגַארט ַא סעּפע ,טגָא'מ .םיא ןענַאק עלַא

 ףיוא יװ ,ךעלעקעטש יד טימ "טליּפש ,, .םירמז ילכ יד ןבעל טייטש .תונותח עלַא

 יקסווָאקנימ יצירוַאמ .טקורדעג "געוו, ןיא ןעוועג ןיוש עיפַארגָאטָאפ ןייז .לדיפ ַא

 ..טנבייצעג ,ךעלעקעטש יד ףיוא "טליּפש, רע יוװ ,םיא טָאה

 "זומ, ןעמעװ ?ָאד ךיז רע טּפוטש סָאװ -- טשינ טײטשרַאפ'מ .ןָא טקוק'מ

 :ךרוד םיא טזָאל'מ .ּפָא ךיז טקור'מ ,רָאנ --- ?ןעז ָאד רע
 טייל ,עלעבייל ,טייג =

 ןוגינ ַא טימ טגניז רע ןוא ךיז טּפוטש רע ןוא ,טייג רע ןוא

 ייןעז םיא זומ'כ ..,ךימ טזָאל ,ןדיי --

 רעדעי .טרָא ןַא ףיוא ןייא טשינ טייטש רענייק .ךיז טּפוטש רע זיולב טשינ

 ערעסעב ַא ןּפַאכרַאפ ,םלוע'תיב םוצ רעטנענ ןעמוקוצ ליוו רעדעי .ךיז טקור

 ףעז ןענָאק רעסעב ,עיציזָאּפ

 ןעמ טּפוטש -- .ןטסגנַא טימ ןָא טמוק'ס ,טכייל טשינ זיא ןעמוקוצ סָאד ןוא
 לייא ןַא .ךיז טקור'מ -- ןוא סנגיובנלע יד טימ ,ןטייז יד טימ ןעמ טעברַא ,ךיז

 ..ךיז טקור'מ ,רעבָא -- העש ַא
 ןייז ףיא ןיוש טרעה'מ .רעגנע לָאמַא סָאװ .רעטכידעג לָאמַא סָאװ טרעוו'ס

 רעד ךרוד ןגָארטעג .ןפרָאװעג ןוא טּפוטשעג טרעוו'מ .ךיז רעביא תיבה-לעב ַא

 .עסַאמ
 ;לָאמַאטימ ןוא
 ...טייג היוול יד ...היוול יד ---

 ...עשטָאמס ייב ,טרָאד ...היוול יד ,ָאי ---

 ערעדנַא -- לָאמ עלַא .סיורג -- למוט רעד .ךיז טקרַאטש גנַארדעג רעד

 לארשי ןוא לקנַאי ןופ ןַאקרַאּפ ןפיוא ןּפַאכפױרַא ךיז ליוו רעצימע ,ןעיירשעג
 טיצ ןצימע ייב ןכערב ךיז טמענ ןַאקרַאּפ רעד ןוא יירעצירק-הבצמ סיטַאדָארב
 ןוא ןרעטמַאל ַא ףױא ךיז טעּפַארד לגניי ַא .שַאט ןופ לעפטרָאּפ ַא סױרַא ןעמ
 טרעה ָאד ןוא יז טשטעווקעצ'מ זַא ,ןעשטיווק טמענ לדיימ ַא .ּפָארַא קירוצ טלַאפ רע
 ...םלוע ןשיווצ ןיירַא ןגָאװ רעשירעטילימ ַא זיא סַאג עיװַאּפ ייב זַא ,ןעמ

 .לּפערט ַא עגר ַא ףיוא ּפַאכרַאפ .םלוע-תיב ןופ ןַאקרַאּפ םוצ וצ ךיז גירק'כ
 ןצַאש וצ ךעלגעמ טשינ .ןיינ .רעטנזיוט רעקילדנעצ ,רעטנזיוט --- טרָאד ןופ קוק
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 ַא ,עצרַאװש ַא -- םי ןרעביא ןוא .םי רעקידעילַאפ ַא .ּפעק עסַאמ עקיזיר ַא
 ,..הטימ עכעלגעווַאב

 קינײװ רעיוט-וורעזער ןבעל .רעטייו ךיז קור ךיא .ּפָארַא ךימ טסיוטש'מ
 רעיוט'ס .רעבירַא ךיז טגירק רע .וצ םיא טפלעה'מ .טרעטעלק רעצימע .ןשטנעמ
 , . . ןפָא --

 טכַאמרַאפ'מ .קירוצ טּפוטש'מ .רעטכעוו ןָא ןפיול'ס .ײרעּפוטשעג ַא .למוט ַא
 גנַארדעג ןטימ .ןגָארטעגנײרַא ןרָאװעג .קינייועניא ןיב ךיא -- ,רָאנ .רעיוט סָאד
 ...טּפעלשעגטימ

 ױזַא ןיוש ָאד ךיז ןבָאה ןענַאװ ןופ .ךיז טוט ָאד סָאװ ,דלַאװעג -- ָאד ןוא
 ..?ןעמונעג ןשטנעמ ליפ

 ,ןיטש ןענָאק לָאזכ ,עיציזָאּפ ערעסעב ַא ךוז ,ןיהַא ףיול ,רעהַא ףיול ךיא

 .ןעז ןענָאק
 טימ .עסַאמ-"שטנעמ יד טסקַאװ טונימ רעד טימ -- !טוָאל רעוו ?ווװ ,רָאנ

 "וטטש  ַא יו .טקוצרַאפ טרָא עיירפ סעדעי ,עלעקניו סעדעי טרעוװ טונימ רעד

 לציּפ סעדעי ןעגנולשרַאפ ,סעבמַאד עלַא ןכָארבעגכרוד טלָאװ ,םי רעקידמער
 .יהבצמ עדעי .םיוב ןדעי ,דרע

 ןופ טּפעלשעג ,םָארטש ןכרוד ןגָארטעג רע ךיא .ןטלַאה טשינ ךיז ןעק'כ
 -- לגרעב ַא ףיוא טשטעווקרַאפ .ןרעדנַא ןפיוא טרָא ןייא

 ןטנוא יצ ..רבק א טשינ סע ןיא יצ ,טסייו רעװ -- רעדיוש ַא טּפַאכ'ס
 ...תמ ַא טשינ טגיל

 סעּפע ךיז טכַאד ..ךייו זיא דרע יד ךיז טכַאד ...טלַאק ןוא סייה טרעוו'ס
 ...ןגעווַאב ךיז טמענ

 ןעגנַאװצ ןיא טלַאה עסַאמ יד רָאנ ,גנַארדעג םעד ןופ סױרַא ,קעװַא ליוו'כ
 ךיז ךיא געװַאב ,עסַאמ יד ךיז טגעװַאב .ןסקַאװעגניא עסַאמ רעד ןיא ןיב'כ
 ..ךיוא ךיא ייטש --- עסַאמ יד טייטש .ךיוא

 ,רעמינּפ עטנַאקַאב ייברַאפ ןבעווש טרָאד ןוא ָאד .ךיז טּפעלש'ס
 -ַאק קחצי םהרבא ןטסיטרַא יד .טרעבליג המלש ,ןַאמטּפעה ףסוי ,גרעבמָאנ

 ..ץַאק עשיז ,ןײטשטָאר היעשי ,יקסנימ

 טעז'ס .םלוע ןשיװצ ךיז טרַאש רע .ָאד ךיוא זיא שזַאקשזַארד םהרבא ,ָאי

 ..ןביוא ןופ טמיווש ,דרָאב רעצרַאװש רעד טימ ,ּפָאק רעסיורג ןייז יוװ ,סיוא

 .ייוו ןעוט םירבא עלַא ןטלַאה ֹוצ ךיז רעווש .גנַאל טרעיודעג'ס

 :טָא ןוא

 ..!ןייגכרוד טזָאל ,,,!טרָא ןַא טכַאמ --

 ?שינעּפוטש טשירפ סָאד סָאװ ?ןעשעג זיא סָאװ --
 ...ןורא םעד טגָארטימ ...ךָאד טעז ריא --

 .הליפת ַא וצ יװ ,ןגיו ךיז טמענ עסַאמ יד .ךרוד ןעמעלַא טמענ רעטיצ ַא
 ןעמ טלָאװ טציא טשרע יװ .עכעלקיטייו ַא .עטקירדעג ַא טרעו גנומיטש יד
 -- קיטייוװ ןצנַאג םעד טליפרעד טציא טשרע .טסנרע ןצנַאג םעד טליפרעד

 ...ןיוש
 .יגעו רעטצעל רעד
 ;לוק ןפיוא טעשעה לדיימ ַא .ןגיוא יד ןשיװ ןעיורפ .ןצפיז סױרַא ךיז ןסייר'ס
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 ...ץרּפ רעסיורג ...ץרּפ ---
  ליװ .רעהעג'ס ןָא ךיא גנערטש .ןעז וצ רעווש .טנעָאנ טשינ זיא רבק רעד

 ..שידק ַא רשפא ,עדער א רשפא ,גנַאלק ַא ןּפַאכ ,טרָאװ ַא ןּפַאכ
 ךיז טקור ןוז יד יו ,ּפָא טברַאטש גָאט רעד יװ ,עז ,למיה ןפיוא קוק'כ

 4 א א ..סיוא טייג יז יוװ ,קעװַא

 ךָאנ טריצַאּפש -- טשינ ךיז טגָאי הנבל יד ,לקנוט זיא לסעג ןיא .טלַאק

 רעטיש יד ןופ ךעלרעייפ עיולב יד ,ןסַאג ערעטיירב יד ןיא ,ערעכייר יד ןיא
 ןדנעלב ליפוצ טשינ לָאז ס -- טכיל עגרַאק ַא ןפרַאװ ,סענרעטמַאל ענעפרָאװעגנָא
 ...ןגיוא יד ןכַאמ עילאק טשינ

 ,סעּפע טמורב ןוא ךיז טרַאש .טנעװ יד ייב ךיז טרַאש ןטָאש רעכיוה ַא

 ..טלעש ןוא ךיז טרַאש
 . . . שזַאקשזָארד םהרבא -- רעטנענ וצ-םוק'כ
 ןיא עטלייבעג -- טנעה יד .טייז ַא ןיא ּפָאק רעד .קידלקַאװ לסיבַא סיפ יד

 .יךיז ןגָאלש םוצ יו ,ןביוהעגפיוא --- ןטסיופ

 !םהרבא בר ,בוט-םוי טוג --
 :ייב טקוק .ןייטש טביילב רע

 ...!בוט"םוי ...בוט-םוי --

 :טנעקרעד רע ןוא
 .ילוש ןופ ...רָאי טוג ...בוט-םוי טוג ..?ריא טנעז סָאד ...ַאה ---

 ,היוול רעד ףיוא ןעוועג ,ןיינ ---

 ?ךיוא םלוע-תיב ןפיוא ?ױזַא ---
 .ָאי ---

 ?טזָאלעגּפָארַא םיא טָאה'מ יוװ ,ןעזעג ---
 ,ןיינ --

 ןצרּפ טזָאלעגּפָארַא ןעמ טָאה ָאד יו ,ןעזעג בָאה'כ ...ןעזעג בָאה ךיא ןוא ---
 ַא ,עטלטיוררַאפ ַא ,לגייא םורק ַא טימ ,טקוקעגרעפַא טָאה ,ןביוא ,טרָאד ןוא

 ,..הנבל עטמעשרַאפ

 ;וצ ךיז טגייב ,לשעלפ ַא שַאט ןופ סיוא טלבַארג רע

 בָאה ךיא ןוא ?ןיינ ..סּפַאנש רעקידחסּפ רערשכ ...?ּפֹוז ַא טליוו ריא ---
 ריא ..לשעלפ ַא ןעמונעג ..ןעמייח וצ ןיירַא ךיילג ,םלוע-תיב ןופ ...טזומעג

 ..ץרּפ .ַאזַא ..גנַאב ױזַא ...גנע ױזַא ןרָאװעג ...טעמוא ַאזַא ןלַאפַאב ...?טיטשרַאפ
 ,..ר"ר-ר-ט -- לָאמַאטימ ןוא טעדַאּפ ,טרָאפ ,טעברַא ..?שטנעמ רעד זיא סָאװ ןוא
 .יעדזַאי עטצעל יד ...ןיוש ןוא ..,!יָאטס

 :רעטמַאל רעד ןופ לרעייפ םניא ךיז טקוקרַאפ .ליטש טביילב רע

 טניימעג ץרּפ טָאה סָאװ ,רימ טגָאז ,ָאי ...טכַאנ יד ןלַאפעגוצ זיא'ס ךיג יו ---

 ?לדיל םעד טימ

 ?לדיל סעכלעוו ---
 -- ?טרָאד סע טייג יוװ --

 ,טיױנק יד טצוּפ ןוא טפַאנ ןָא טסיג
 יי ..טיוט זיא טכַאנ --- ,טפיג זיא ףָאלש לייוו

 (5 ,זירָאּפ ."עשרַאװ לָאמַא ןעוועג ,, :ךוב םענופ)
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 סינּפיק םחנמ
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 טנעגַא-סנַאנַא רעד

 וי 2

 ןיא רעטניוו ...ןפיול ןייא ןיא רע טלַאה ױזַא טָא ,זָאנ רעד ףיוא ןלירב ןוא
 .ןגער ןייק יינש ןייק ּפָא טשינ םיא טלַאה סע .ןציה יד ןיא רעמוז ,טסערפ יד

 .ןעזעג טשינ רענייק ךָאנ םיא טָאה ךעלעמַאּפ ןייג ...טפיול רע

 ָאּפ -- ןוא הנש םירשעו האמ דע רע זיא עשרָאװ ןיא לדיי עטסקידוועריר סָאד

 !ךיוא רעלופ
 ירע טסייה רענזייר לאקזחי

 ןופ ,רעטַאעט ןטייווצ ןיא רעטַאעט ןייא ןופ ױזַא ןיוש רע טפיול רָאי קיצרעפ ַא
 ןייז ,עיצקַאדער רעטייווצ רעד ןיא עיצקַאדער ןייא ןופ ,ָאניק ןטייווצ ןיא ָאניק ןייא
 :זיא עבַאגפיוא

 ,עסערּפ רעשידיי רעד רַאפ ןסנָאנַא --- --

 טשינ הלילח לָאז סע ןוא קידייל ןעזסיוא לָאמַא ןענעק ןעגנוטייצ עשידיי יד

 ,לאירעטַאמ-ןעייל ןטסעב ןטימ יז רע טגרָאזרַאפ ,ןענעייל וצ סָאװ ייז ןיא ןייז
 רע טָאה סנָאנַא ןטשרע ןייז .רע זיא טנעגַא-ןסנָאנַא רעשידיי רעטסטלע רעד

 יד רַאפ ךָאנ ןצעעינַאּפמָאק רַאפ ךָאנ ."הריפצה , ס'יקסמינָאלס ןיא ןבעגעג ךָאנ

 טָאה ,ענירעלעּפ ןוא רעדניליצ ןטימ ,דלעפסייוו רָאטקעריד רעטַאעט ןופ ןטייצ

 ,רעטַאעט ןשידיי ןטימ עסערּפ עשידיי יד ןדנובעגנעמַאזוצ ןיוש רענזייר
 םיקוסּפ טימ ןטיש סָאװ ,םימכח:-ידימלת יד ןופ ,רע זיא םכח-דימלת קיטש ַא

 לדרעב ןשיזיוצנַארפ ןסייוו ןטימ לטיה םענרעטופ ןיא םיא טעז ריא יו ױזַא יא

 ןייק ןעמוקעג .1878 רָאי ןיא לטעטש רענילָאװ ַא ןיא ןריובעג -- םינּפיק םחנמ
 ןרָאי יד ןיא ָאטעג ןיא ןברַאטשעג ָאד ןוא ןבילבעג ָאד ןוא 1902 רָאי ןיא עשרַאװ
 -- רעגניז ַא .עשרַאװ ןיא ןטלַאטשעג עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ ענייא .ןברוח ןטירד ןופ
 ןבעגעג ןרָאי ןופ ףיױלרַאפ ןיא טָאה סָאװ -- דלעפגילעז הרזז יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ
 רעשיליופ רעצנַאג רעד ףױא ןוא עשרַאו ןיא ןטרעצנָאק רעדיל-סקלָאפ רעטנזיוט
 -עּפס ,"טנייה, ןיא טסינָאטעלעפ .םינוגינ ןוא רעדיל-סקלָאּפ ןופ רעלמַאז .ץניווװָארּפ
 ףַארגָאטָאפ-רָאטַאמַא .ןּפיט עשידיי רעוועשרַאוװ ןופ גנובײרשַאב העד ןיא טריזילַאיצ
 -רַאװ רעד ןופ סענעצס ןוא ןפיט ןּפַאכפיוא ןיא טריזילאיצעּפס רעדיוו עקַאט ןוא --
 -רָאפ, רעקרָאי וינ ןיא ןעניישרעד טפָא ןגעלפ רעדליב יד .סַאג רעשידיי רעוועש
 יד טששינ ןוא רעכיב ןיא ןענישרעד זיא עירעלַאגןפיט יד טשינ רעבָא ."סטרעוו
 .אמגודל ּפיט ַא ןופ עציקס ַאזַא ענייא זיולב ןעגנערב רימ .ןעמובלַא ןיא רעדליב
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 ,ןדנופרעד טָאה רע .תואצמה עשידיי טימ דיי ַא ,רוד ןרעטלע ןופ ןילוח תוחיש ןוא

 טָאה סָאװ עיצנַאטס-רעטעוװ עשיגָאלָארָאעטעמ ַא ןעוועג ןיוש זיא דומלתה ימיכ זַא

 ..."המיפל ארפע,, :ארמג יד טגָאז ,ןגיל טגָאז סָאװ םענייא ףיוא לייוו .."םיפ,, ןסייהעג

 ןופ סנָאנַא ןַא גנוטייצ רעשידיי ַא ןיא ריא טנעייל .טנעגַא-ןסנָאנַא רעכעליירפ ַא

 זיא -- םליפ םעיינ ַא ןופ ,ןטסיטרַא עכעליירפ ןופ עמַאלקער ַא ,קיטש-רעטַאעט יינ ַא

 ..רעטַאעט ןיא סנָאנַא םעד טלעטשעגוצ סָאד רע טָאה ...טעברַא ןייז סָאד

 רעד ןיא יװ סָאניק ןוא ןרעטַאעט יד ןיא רעמ גָאט םעד טרטּפ רע שטָאכ ןוא

 -רַאפ טשינ ךָאנ בירעמו החנמ ַא ןוא ,"יתרג ןבל םע. :ךיז רע טלציוו זיא ,םייה

 ןיוש טָאה רע .בירעמ ַא ּפָא ןסילוק יד רעטניה רע טנוװַאד ,סיוא טמוק סע זַא ...טלעפ

 "נוב רעד ןיא החנמ טנװַאדעג טָאה ,טייקשידלעה ַא ןזיוועג ,ןעמ טלייצרעד ,לָאמַא

 ,.םולשב סױרַא טרָאד ןופ ךיוא זיא ןוא ?גנוטייצסקלָאפ,, עיצקַאדער רעשיד

 .עשרַאװ םיא טפור -- "רוד ןטלַא ןופ לדיי עגנוי סָאד ,

 1959 סערייא סָאנעוב ,"ןדיי רעוועשרַאוו, ךובלמַאז ןופ
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 רע גנוה

 יב -2

 ,ןדנושעגּפָארַא לעפ יד דרעפ יװ ,םָאל --- םָאל ןעייטש רעזייה יד

 ,ךיז ןופ םענעסירעגּפָא םעד ,קניט םענופ טצרַאטשעגרעּפַא טיור --- לגיצ יד טימ
 ,דרע'רד וצ קירעדינ ױזַא ןעקניז ןוא

 רענעסירעגפיוא ןַא ריט ַא ןופ עמַאמ ַא ווו ןײגסױרַא ָאד יאדווא טע'ס

 ;סָאג רעד ןיא ןָאט יירשעג ַא טנעה ענעמונעגרעדנַאנַאפ סימ ןוא

 - */! סיוא ןעייג רימ;,

 טָאטש עצנַאג יד ןעגנערדפיונוצ ךיז ףיולנָא ןיא טעוו

 ,תעגושמ-רעגנוה ריא ןרעדנוװַאב ןגיוא יד ןיא רעגיינ טימ ןוא
 ? רעוו ---

 טגיילעג ךיז רענייטש יד ןופ טײקטַאמ רעד טימ טָאה גָאט רעד זַא
 ,טירט סרעייגכרוד םענופ טייקליטש יד ןטיח

 ,זיוה ןדעי ןיא םענעסָאלשרַאפ ןופ ,ןייּפ ןופ טסווװעג טשינ רענייק טָאה
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 ,וליפַא טנופ ייווצ ןגיוורעד טשינ טָאה סָאװ ,לעמ ןצרַאװש ןופ לטיורב ַא
 -- טלייטעגסיוא םיקלח טכַא ףיוא דניזעגזיוה ןצנַאג םעד רַאפ עטַאט ןיימ טָאה

 ,זדנוא רַאפ ןסיײבנָא ןַא

 טיורב קלח ריא ןבעגעגּפָא ליטש רעד ןיא עמַאמ יד טָאה'ס זַא ןוא
 ,בייל ריא ןופ עטסגניי יד

 ,דרע רעד ףיוא ןכָארקעג ןענייז סָאװ ,ךָאנ ךעלדנייב עכייוו טימ יד רַאפ
 -- טעב םעניא ןגייל ךיז טזומעג טיײקכַאװש ןופ ןיילַא ןוא

 : ריא וצ ןענַאטשעגוצ ,בוטש ןופ ערעטלע יד ,רימ ןענייז
 "!ץמַאמ ,ןיילַא סע ,עמַאמ,

 עזטרַאו ןיא ןריױבעג .רעכַאמ-ןקעטש ַא ךַאפ-הסנרּפ ןופ ;טעָאּפ -- ןַאמריק ףסוי
 ,ץַאלּפ רעווָאסירַאּפ ןפיוא טניװועג ןרָאי עלַא וא טנגוי ,טייהדניק .1896 רָאי ןיא
 המחלמ עשיסור-שילױפ יד טכַאמעגטימ .טפַאשמערָא רעטסערג רעד ןופ ןטימ ןיא
 טימ ןעמעטָא רעדיל ענייז עלַא טעמכ -- -- -- .ָאטעג ןץא ןעמוקעגמוא .1919 --
 .טיױנ רעשידיי ןופ ןסַאג רעװעשרַאו יד ןופ המיא רעד
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 ,טעב ןפיוא ןעמַאמ רעד ייב וסעזעג ךעלרעדירב עניימ ןענייז געט עצנַאג

 ,טולב ןיא ייז ייב טצפיזעגפיוא ןגרָאז עריא ןבָאה

 לעג ןוא ךעלמינּפ ערעייז ןרָאװעג טלַא ןענייז דייר עריא ןופ

 ,ףיוה ןפיוא ןליּפש ןפיול רעמ ךיז ייז טָאה טסולגעג טשינ ןוא

 ץלָאה ןופ סעדַאלקס עסיורג יד ןיא קעװַא ןליוו סעמַאמ רעד ןָא לָאמנייא טשינ ייז ןענייז

 ,קַאז ַא ןיא ןביולק רענעּפש

 רָאּפ ַא לפָאטרַאק ןסעיטכַאנ ףיוא ןכָאקּפָא עמַאמ יד לָאז רעטעּפש
 .בוטש ןיא ןעמעלַא רָאפ
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 ןזָאלבעגסױא ךיז ץרַאװ'ס עמַאמ יד טָאה טכַאנרעדפיוא ןעיורג ןיא

 ןענערברעד וצ רענעּפש יד ךיק רעד ןופ רעייפ ןטלַאק םעניא

 זדלַאה ןיא ןרעדָא ענעלָאװשעגפיוא טימ טנַאקעג טשינ ןוא

 ,ּפָאט םעניא רעסַאװ עטלַאק'ס ןעמערַאװרעד
 סיפ עריא וצ ןלַאפעגוצ ,קעז עזיול יוװ ,עניימ ךעלרעדירב יד ןענייז

 .דרע רעד ףיוא רעדיילק יד ןיא ןפָאלשעגנייא ױזַא ןוא
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 ּפָאק רעזדנוא ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה סטיונ רעד טנַאה ערעווש יד זַא

 -- קערש ןיא עטרעדיושעגפיוא לגייפ יו --- רימ עלַא ןענייז
 . ,םייה רעד ןופ ןפָאלעצ

 ,טנעה עטרַאצ עסייוו טימ ,ךָאנ ךעלדיימ עגנוי -- ןרעטסעווש עניימ

 -- ּפעצ עצרַאװש ןיא ענעטכָאלפרַאפ ,רָאה עטַאלג עטמעקעגוצ טימ

 ,דמערפ רעד ןיא ןעגנודרַאפ ךיז ןבָאה

 .זיוה ןדמערפ ַא ןופ ןריט רעטניה
 סַאג ןיא רענעגעוו ןפָאלעגכָאנ ןענייז ךעלרעדירב עניימ
 ,ץלָאה עּפַאשטש ַא ,ליוק לקיטש ַא ןּפַאכּפָארַא םייב לָאמנייא טשינ ןוא

 ,שטייב ַא ןופ ןגירקעג ץימש ַא
 טנעה ןוא רעמינּפ יד ןפָאלעגפיוא ייז ןענייז'ס זַא

 ,טולב ןופ ןרעדָא -- ךעלטיר עיולב טימ

 לָאטיּפש ןשיטָאטש ַא ןיא קעװַא זיא עטַאט ןיימ
 .ןעמונעגטימ רעצ םעד טָאה עמַאמ ןיימ ןוא
 .דרע רעד ןיא ןסָאלשרַאפ

 טוט סרעטסעווש ןיימ

 ןקיב -2

 ,דרע רעד וצ ןבױהעגּפָא ,רעווש-קימייל ,סרעטסעווש ןיימ ףוג ןרַאטש םעד ןעמ טָאה
 ,יורטש ןופ ּפונק-רשק ַא טימ סיפ יד ןופ רעגניפ עבָארג יד ןעמונעגפיונוצ
 ,שובלמ ןטצונעגּפָא סנטַאט ןיימ טימ בייל ריא טקעדרַאפ
 -- ריט רעד ייב לקניוו ַא ןיא ןעגנָאהעג ךיז ןרָאי ןופ זיא סָאװ
 .יירשעג ןופ ןכָארבעג ךיז רעטצנעפ יד ןיא ןביוש עלַא ןבָאה
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 טקורעגפיונוצ ךיז ןבָאה בוטש ןופ טנעװ עקיד יד זַא ןוא
 --- ןייועג ןוא תולוק עקירעזייה יד ןופ
 ,טרָא ןייק ךיז ןענופעג טשינ עטַאט ןיימ טָאה
 ,טקוקעג ןוא םינּפ טלצנורעג ןייז ןביוהעג ןעמעלַא רעביא

 ,טקוקעג ןוא ןגיוושעג

 דרע רעד וצ ןכָארברַאפ טנעה יד ,בוטש רעד ןופ ןעגנַאגעצ ךיז םישנ יד ןענייז
 -- ,טביל עקידנענערב ייווצ ּפָאק םייב רעטסעווש ןיימ טזָאלעג ןוא

 טינק רעד ןופ ןסירעג ןוא ןפרָאװעג ךיז ךעלמעלפ יד --- ךיוא ןבָאה
 ,סַאג דעד ןיא תולוק עקירעזייה יד טימ םענייאניא

 טכַאנ רעבלַאה ןיא === יהי ייד היי יי היד היי היד .ךיז יה ==
 ,בוטש ןופ טייקידייל רעסיורג רעד ןיא טײרדעגמורַא ךיז עטַאט ןיימ טָאה
 ,טַאלַאכ םענערָאװעגזיױל ןייז ןיא ןגיוצעגנייא

 טּפַאלקעג טירט ןדעי ייב ,טּפַאלקעג ,טנַאה רעד ןיא ןקעטש ַא טימ

 וזה רעזדנוא ןיא םוא ןפיול סָאװ יד ,סערושטש יד ןלָאז'ס
 ,בייל סרעטסעוװש ןיימ ןייז טלוש טשינ

 | | ,ןנימ-רב ןשירפ ןופ בייל עסייוו'ס

 ףױרַא טציּפשעגפיוא סיפ יד ןופ רעגניפ יד טימ דרע רעד ףיוא ןגעלעג זיא סָאװ
 -- ריט ןגעקטנַא

 ,טירט ערעווש יד ןופ ךליהּפָא םעניא רעמ ןיוש טרעהעג טשינ ןוא
 ןטַאט םענופ טנלע ןסיורג םעד

 .ףייטש ןוא קָאטש רעביא ,, :ךוב ןופ
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 6 7 טט 7 ר 7 טט 7 6 יט יט ,, טי נט 6 7 7 נט. בט.,כ :

 ְ סייהּפַאנק השמ

 ' 5 7 טי טי עט 7 נס ,,יינס יי נס יט, 06, יט יי נס ייד ,,יכ

 לסעג-עלשזַאק םענופ עשטיג ןוא עלעדנייש
: | 

 ןעמ ןָאק לטַאטשרַאװ-ןטײלרַאפ-וצ ןטכיררַאפ-וצ סעקרעכַאלב רעד עלעדניי
 ,רער קיטש ןעמורק םעד בילוצ ,סַאג קע ןיא ךָאנ טייטש ןעמ ןעוו ,ןעזרעד יע

 ,ריט רענעּפָא רעד ןופ סױרַא טצרַאטש סָאװ
 ןָא ךיז טבייה ,בוטש-רעלעק רעד ןיא ּפָארַא ןריפ סָאװ ,ןָא ךעלגיטש יד ןופ ןיוש

 ףיוא ןטערטוצפיורַא טשינ טיהעג ןייז ןעמ זומ ןײגּפָארַא םייב ןוא ,טַאטשרַאװ רעד
 טָאה ןעמ סָאװ ,םיצפח עכעלנע ךָאנ טימ םורַא ָאד ךיז טרעגלַאװ סָאװ ,ילכ ַא סעּפע

 ,ןטכיררַאפ וצ טזָאלעגרעביא

 קילב ןכייוו םענעטעמַאס ןטימ ,םינּפ ןכעלבייוולופ ןווילָא ןטימ ,עקרעכַאלב יד

 ןרעטנָאלּפסױרַא טשינ לָאמנייק ךיז ןָאק ,טנעה עשרענעמ עטרעדָאַאב עטרַאה ןוא
 יז ּפָאט ןכלעוו טפָא רעייז טסעגרַאפ יז .םילכ עטלעטשעגמורַא ריא םורַא יד ןופ

 ;ןטרַאוװוצ לסיב ַא השק-טשינ ןָאק רעכלעוו ןוא ,טרָא ןפיוא ןיוש ןכַאמ ףרַאד

 .יןייגעצ שינ טע'ס --- ָאקיצ ןופ שינ יא'ס --

 -סיוא ױזַא טשינ ךיז טלייא ןעמ סָאװ ,םילכ יד זַא ,סיוא טפָא רעייז טמוק סע

 ,םילכ ערעדנַא יד ןוא ,עקיטרַאּפ ןיוש --- טייז ןייא ןופ ךיז ןרעטנָאלּפ -- ןפיוקוצ
 רעד ןופ ךיז ןרעגלַאװ--קיטרַאפסיױא ייז לָאז יז ,ּפָאק םעד ּפָא ריא טסייר עמ סָאװ

 -רַא לקיטש קיליײא ןַא זיא סע זַא ,ןמיס ַא) טנַאװ רעד ףיוא ןעגנעה ,טייז רערעדנַא
 הכולמ-אסכ רעד ףיוא ןוא עציײילּפ ריא רעטניה ,טעב ןופ קיטשּפָאק ןפיוא ,(טעב

 טייהדניק ןיז .עשרַאוו ןיא 1910 רָאי ןיא ןרָאוװעג ןריובעג זיא סיײהּפַאנק השמ

 ןעגנולמַאז ןבעגעגסױרַא .ןקילגמוא החפשמ ןוא טיױנ ןופ טייק ןייא -- טנגוי ןוא

 .טערייא סָאנעוב ןוא זירַאּפ ,עוװקסָאמ ,עשרַאוו ןיא ןטענאס ןוא ןדַאלַאב ,רעדיל ןופ

 סָאד טצעזעגרעביא .בולק-ןעּפ ןשידיי רעװעערַאוו ןופ גַאלרַאפ ןיא -- גנולמַָאז ןייא

 -רַאװ יד -- םוקמ; עמעָאּפ ןייז .שידיי ןרעדָאמ ַא ףיוא רוחב והילא ןופ *ךוב-אבב ,

 ןיא ץקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ ןיא ,1936 רָאי ןיא ןענישרעד זיא ,*טָאטשטלַא רעוועש

 רעביא טרעדנַאװעג ,חרזמ ןפיוא קעווא עשרַאו ןופ רע ןיא 1939 רָאי ןיא .ענליוו

 ןיא 1946 רָאי םעד ךָאנ .דנַאברַאפןטַאר ןיא טריזיליבָאמ ןעוועג ,טעטש ײלרעלַא

 יד טריגַאדער .עניטנעגרַא ןיא 1952 רָאי םעד טניז ןוא ןזירַאּפ ,עשרַאװ ,שזדָאל

 2 ,"עשרַאװ ןופ לגני ַא; ןַאמָאר ןייז ."רעטעלב עשירַארעטיל עטרירטסוליא;

 .ןוא ךרוד ןעק סיײהּפַאנק סָאװ ,עשרַאו ולוכ טעמכ ךעלריטַאנ זיא ןטייז 700 ,דנעב

 -רַאװ ןטכע טימ עלופ -- ןטנעמגַארפ רָאּפ יד סױרַא רימ ןעמענ טרָאד ןופ .ךרוד

 .רעגייטש רעועש
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 ,ןעלנָא ןטייז עדייב ןופ סעקלַאג ייווצ יד טימ ,לוטש ענענָאכַאמ עשיקנערפטלַא יד --
 -רַאפ ןופ ּפָא טציז עלעדנייש ןכלעוו ףיוא ,סעזעג םענרעדעל םענעבירעגסיוא ןטימ

 ,סעפעגָאלב ןופ ןעָאנד עגידרעכעל יד טבייר ןוא ,רעטצניפ טוג טרעוו סע זיב ןָא סגָאט
 רָאה עפייטש עלעטניב סָאד ןייא-קנוט ַא קיליײא טיג יז .סעקיניישט ןוא ןענַאקכלימ

 ןוא ,רעײזצלַאז לכעלב םעניא -- קע ןשידרעפ ַא ןופ הבנגב ענעטינשעגּפָא ---

 וװ ,טרָא ענעבירעגּפָא סָאד --- טייקיסילפ רעד טימ ןרימשַאב ןרַאפ --- ּפָא-טזָאלב
 -נָא סָאד ןגיילוצ לָאמ ןדעי ייב ...דיז ַא טימ ןיצ ןּפָארט רעד ןלַאפ ףיורעד ףרַאד סע
 ןבעג וצ יװ ,זָאנ רעד טימ עקסרַאּפ ַא טייהניווװעג ןופ יז טוט ןזייאטייל עטילגעג
 ,טשינ ןָאק ןוא סָאנ ַא

 רעטלַא רעד רעהפיוא ןָא טשיור ןגיטש יד ייב טרַאה טייז רעטכער רעד ףיוא
 םוקמב בוטש ןיא ןטלַאהעג טרעוו ןוא ןרעו רוטּפ טשינ םיא ןופ ןָאק עמ סָאװ ,קַאלק

 -כָאט יד טציז סע רעכלעוו ייב ,ןישַאמיינ יד ,עקווורעגניז ענעכָארקעגּפָא יד -- ןדנ
 טנעה עקישיילפ ייווצ יד טימ טריפ ןוא ,עשטיג עבָארג יד -- סעלעדנייש ,רעט
 רעד ,לדיילק ַא ףיוא הרוחס רענעטינשעגוצ רעד רעביא רעגניפ עטײרּפשעגסיױא ןוא

 טעז סע ןוא סעלָאּפ יד טימ רעדנַאנופ ךיז טייג קָארּפָאלש רעטלמילבעג-קיברַאפ

 ןעינק ענעפָא עדנור יד טימ שיילפ עקיד סָאד סױרַא טעקַאנ ךיז

 -כָאט יד ךיוא טציז ױזַא ,ּפעט יד ןעמַאמ רעד ייב ךיז ןרעגלַאװ סע יו טקנוּפ
 טימ ,רענלעק ןָא סעקזולב טימ ןטייז עלַא ןופ ןעגנָאהַאבמורַא ןוא טגײלַאבמורַא רעט
 ּפָארַא טשינ טמענ יז שטָאכ .לברַא ןָא ךעלדיילק טימ ,?סעקדָאשּפ,, ןָא ןעלטנַאמ

 -ערק יד רעביא טפיול לדָאנ יד ןוא ,לַאדעּפ םענופ סיפ "עווָאדרַאליב,, עבָארג עריא
 -טלַא ןַא רעביא לדרעפ טינעג ַא יװ ,ןטָאװעש עטעוװעשטינעגרעביא ןוא ןענָאט

 רעגלַאװעגנָא ןצנַאג םענופ ןּפָאקסױרַא טשינרָאג סעּפע ךיז יז ןָאק ךָאד ,לסעג טנַאקַאב
 םורַא טשינ טָאה יז זַא ,טרעקרַאפ .סָאװיּפָאנק ריא סע טרַא ןרַא רָאנ ,ריא םורַא
 ןָאט טשינרָאג ,ריא ךיז טכַאד ,יז ןָאק ?טעברַא ךעלקיטש,, גרַאב ןצנַאג םעד ךיז
 ןטעב םישובלמ עקידנעגנעה-טשלחרַאפ עלַא יד ןעוו ,ןופרעד טשינ ךיוא ךיז טכַאמ יז
 :ןלזג ַא ייב יו ריא ייב ךיז

 -לַאװמורַא ךיז רימ ןלעװ גנַאל יוװ ,..זדנוא ךַאמ ,קיטרַאפ ןיוש זדנוא ךַאמ ---
 רעד ףיוא לוטש ןופ ,לוטש ןפיוא רעטצנעפ ןופ ,רעטצנעפ ןפיוא שיט ןופ --- ןרעג
 עגָאלדָאּפ רעד ןופ ןוא עגָאלדָאּפ רעד ףיוא קירטש רעד ןופ ,קירטש רענעגיוצרַאפ

 .ײךָאד סע זומ ,רוןעיש ַא ןבָאה ךָאד זומ סע .,.שיט ןפיוא רעדיוו

 ,עבָארג ַא -- ןָא קידנעטש ןופ יז ןעקנעדעג ,עקרעכַאלב יד ןענעק סָאװ ,עלַא

 עריא ןופ ,סָאלָאק ַאזַא ןעוועג ןָא זייוודניק ןופ טלָאװ יז יו ךיילג ,ןױשרַאּפ ַא ענעדיי ַא

 טנַאקעג שזַא ןטלָאװ ייז זַא ,הרובג ַאזַא טימ טלעשוק טמערָא עקיטכעמ-ךעלניורב

 ךַאפ שירענעמ ןייק וצ ןעמונעג טשינ ךָאד ךיז יז טלָאװ טשינַא ...ןעלסיירטעצ ןלייז

 -ייז סָאװ טלעוו רעד ףיוא ןַארַאפ ןענייז תוכאלמ עלעדייא קינייװ ,יירעכעלב םוצ --

 ,סנירעקוט-הווקימ ,סנירעסיילש-רעדעפ ,ליּפשייב םוצ ?ןעיורפ רַאפ טסַאּפעגוצ ןענ

 יד ..ןעוט ץלַא ןענָאק ןעיורפ סָאװ ןענעכערסיוא ןלעװ לָאז עמ .סנירעכַאמ-לטייש

 סָאד ןוא) סיורג ױזַא ןעוועג רעבָא ןענייז ,ריא ןיא ןרַאּפש סָאװ ,סעלעדנייש ,תוחוכ

 טשינ ךיוא ךָאד טייג ןַאמ ןייק טַאהעג טשינ ןרָאי עגנַאל ןיוש ךיוא טָאה יז סָאװ

 ךיז ייב יו טליפעג ךיז יז טָאה ןּפַאלקפיוא סעלדָאר ןוא סעלבוק יד ייב זַא ,(סופוצ

 ןדיינש ,ןעמערופ ןוא ןרעמַאה םייב ,עינַאװערָאה רערעוװש רעד ןיא .םייה רעד ןיא
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 םעד ןענעדָאלוצסיוא ווו טַאהעג יז טָאה -- ןכעלב ןוא סנזייאדנַאב יד ןעיצנָא ןוא

 -עצַארּפרַאפ ןוא ןגיוצעגנײרַא ןרעוו ,ןבעלוצסיוא ךיז ווו ,תוחוכ ןופ םָארטשרעביא
 ,ןלַאפקעװַא זיב ,טייקדימ זיב טעוו

 בוטש עלופ ַא ,ןָא ןהעש-גָאטימכָאנ יד ןופ ,ןעלעדנייש ייב זיא ךָאװ עצנַאג ַא
 ןפיוא טציז עמ ,טייז ַא ןיא טקוררַאפ זיא סָאװ שיט ןפיוא טציז עמ .ןשטנעמ טימ
 רעד ןיא טייטש עמ ,לגיטש ןטשרעטנוא ןפיוא וצ ךיז טרַאּפש עמ .טעב ןופ טנַאק
 סע רעוװ ןוא ,לּפעט ַא סעּפע ףיוא טרַאװ סע רעו .לגיטש ןטשרעביוא ןפיוא ריט
 ,ןסַאּפ ןטשרע ןפיוא טרַאװ סע ךעלבייוו יד ןופ רעוו :ןייש רעד ןגעק לכעל ַא טכוז

 ,לברַא עטעוװװעגירטסרַאפ יד טימ דיילק סָאד ןסַאּפנָא ןטייווצ ןפיוא ןיוש רעוו ןוא

 -ָארג יד ןכלעוו ייב ,לדיילק סָאד ןעמענּפָא ןיוש ףרַאד סע עכעלקילג יד ןופ רעוו ןוא
 טשינ לָאז עלעשטיג ,ןטעב טמוק ענייא .סױרַא המשנ יד ךיז ןופ טגָאי עשטיג עב

 טשינ ןיוש טקנעדעג עשטיג שטָאכ ,ןטעבעג ריא טָאה יז סָאװ םעד ןגעוו ןסעגרַאפ
 קידנעמענקעװַא טשינ ,לבייו םעד יז טרעפטנע ,ןטעבעג יז טָאה ענעי סנױזַא סָאװ
 -רעד .קיור ןפָאלש געמ יז ,ןרעגרע טשינ ךיז לָאז יז זַא ,ןישַאמ רעד ןופ ןגיוא יד

 ייוצ ןייק טשינ ףרַאד עמ זַא ,ןסַאּפ ןפיוא טרַאװ סָאװ ,עטייווצ ַא ןיוש ךיז טנַָאמ
 ןגײלוצנײרַא לייו ,"עניזַאטנַאפ , ,ענייא ןייז גונעג טע'ס ,ןטייז יד ייב סענעשעק
 | .ײסָאװ ָאטשינ יו ייס זיא

 טענ ,טסַאּפעגסיױא ןגיל לָאז סע זַא ,ןכַאמ יז ןלָאז ,ןבעל-עשטיג ,רימ ןוא ---

 ...טענ זיא'ס זַא ,ביל טָאה עשטוווד ןיימ ,עילַאט רעד ןיא

 זיא יורפ ַא ..רעכעפ ַא יו ןדלַאפ ךס ַא ..ןשָאלק ןיא ביל בָאה ךַאי ןוא --

 ,ןדיילק ןענָאק ךיז ףרַאד יורפ ַא ,ןױשרַאּפצנַאמ ןייק טשינ
 .רעד ַא ,ןגיטש יד ףיוא לבייוו סָאד ןיירַא ךיז טשימ -- ןרָאי סניא טיול ---

 טסַאּפעג רעכיג ןהיא טלָאװ --- ילכ רעד ןיא לכעל'ס ןענופעג טָאה יז סָאװ עטיירפ

 ,..ןגױצעגּפָא ,קיטַאלג

 קידלוש טשינ טביילב ןוא רעייפ ַא יו טיור טרעוװ ענעי זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 ,ןדערסיוא טשינ ןעמ טזָאל .רעכעה ןָאט ַא טימ ןוא קירוצ ןעמ טרעפטנע .רעפטנע ןייק

 עלעכיימש ַא טימ ,ףיוא ךיז טלעטש עלעשטיג זיב ,דייר יד ןיא ןיירַא ךיז טלַאפ עמ
 רעד ןיא לדיילק ןקיטרַאפ ןטימ ,עירעטָאל רעד ףיוא ןענווועג טָאה סָאװ םענייא ןופ

 ,דייר עקיציה יד ןֹופ לסיב ַא רעליטש טרעװ סע ןוא ,טנַאה

 ןטפעשעג ערעסעב ןבָאה ןוא ךיז ןלייא סָאװ ,יד טסניימ וצ ךיז ןציה סָאד
 ץכעטרַאװ גנַאל א ָאד ןבָאה סָאװ ,יד ןרָאװ ,"קָארס, ַא ןציזוצּפָא ָאד יװ ,ןכַאמ וצ
 ,ןכַאז ערעכליב ןגעוו ןדער -- ןפיולטנַא ייז טעוו גָאט רעד זַא ,טשינ ךיז ןקערש ןוא
 רעסעב רָאנ ,טקידנעעג לזמ טימ ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,המחלמ רעד ןגעוו טדער עמ
 טשינרָאג ןיא סָאװ טלעג ןשישטייד ןגעוו ;רָאה ןייק ףיוא טשינ ץלַא ךָאנ טרעוו
 רעדיילק יד ןגעוו .טנעוו יד ןריטעּפַאטסױא טימרעד ןענָאק ןיוש טעװ עמ .טרעוו
 ?ןסַאג ענעי, ןיא ןגָארט טעז'מ סָאװ טירט םוצ זיב

 יד לטנעי ךיז טרעדנווו --- ?רעדיילק עגנַאל עכלעזַא סע ןעמ טייג ױזַא יו ---
 יד ןיא ןעמַא ןוא ןטסניד ?טעשטנערטסַאנ,, סָאװ ,ךעלעקעב עטיור יד טימ עקרופייר

 "וצטימ ךָאנ זיא סָאד רָאנ !הרוחס טימ טלעוו ַא ןײרַא ךָאד טּפַאכ'ס -- רעביטש עכיירד

 ןעװעּפלַאמ סָאװ ,ךעלבייוו עגניי יד סָאװ זיא רעגרע -- הרצ עבלַאה ַא -- ןדיילרעד

 טיהַאב ,םיחלג יד יו רעדיילק עגנַאל יד ןיא סיוא ןעעז ,סעדָאמ עשירַאנ יד ךָאנ
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 -רַאפ ךיז ןענָאק ןשטנעמ יו -- ןקוק וצ קערש ַא ךָאד זיא 'ס -- ןרעװ ןעמ לָאז
 יד ,סעזָאק עגניי יד -- טנעו עכיילג יד ףיוא ןיוש טכירק עמ -- םינּפ ַא ןדנעש

 ...ּפעילש עגנַאל יד טימ ארומ ַא ןָא ךָאד ןפרַאװ ךעלדיימ-הלכ

 ךָאנ ךיז ןלעוװ ,ישעטנעי ,ןײלַא יז זַא ,ןרעווש טלָאװעג טשינ טלָאװ ךַאי --

 טימ םַאדַאמ עגניי ַא ךָאטש ַא ריא טיג -- ...ּפעילש ַא טימ דיילק ַאזַא ןוטנָא ךיוא

 .ןָאסַאפ ַאזַא עקַאט ךיז טיינ סָאװ ךעלגניריוא עגנַאל

 עטיור יד ןָא ןעלטנעי ייב ךיז ןדניצ --- ןציוו סניא טימ ןייג ןיוש יז ןזָאל ,ינ --

 ַא ןדערניא ךָאנ ָאימ ןענָאק יז -- ןהיא טימ ןדער טשינ ליוו'כ -- ךעלעקעב
 .יךיֹוב ןיא דניק

 .רעלעטשנייא ןַא -- טַאװכ ַא ןייז ןעמ ףרַאד עקרופייר רעד ןרעפטנע וצ רָאנ

 ריא ןופ לָאז עמ סָאװ ,לדיימטסניד ַא "ןעשטנערטסַאנ, ךָאנ ןָאק עלעטנעי יד ןרָאװ
 -- ןרעוװ רוטּפ ריא ןופ ןענָאק טשינ וליפא לָאז עמ זַא ,ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ ןבָאה
 לָאז יורפ ַא זַא רָאנ --- ?"ןייגרעביא סניימ לָאז ,, --- ןגייוושרַאפ וצ רעסעב ןיוש זיא
 יד ,ןײרַא עקַאט ריא יז טגָאז .ןעוועג טשינ יורפ ןייק ךָאד יז טלָאװ ,ןגייוושרַאפ

 טלעטש יז זַא ,לשמל .ןגיוא יד רעביא זיב עקרופייר רעד טייגרַאפ'ס זַא ,םַאדַאמ עגניי
 ךיז טכָאקעצ -- טלעגלקעמ לָאמ יירד טמענ ןוא רעטרע יירד ףיוא טסניד ןייא וצ
 ףיוא זיא יז סָאװ ,םַאדַאמ עגניי יד ,יז טָאה סנ ןייא זַא ,טולב סָאד רענעי ייב ךָאד
 ךיז ןשימ'ס .טשינ יז טגָאז -- סָאװ -- רָאנ -- ריא יז טלָאװ טשינַא ,טייצ רעד
 יד ףיוא ץלַאז ךָאנ ייז ןטיש ,ןטעלגרַאפ וצ טָאטשנָא סָאװ ,רעבייוו ערעדנַא ןיירַא
 ןוא ,טגָאזעגנײרַא ױזַא ריא טָאה'מ סָאװ ,ןקנעש טשינ ךיז ןָאק עקרופייר יד .ןדנווו

 ךעלגניריוא יד טימ םַאדַאמ עגניי יד ,לטײבטנַאה ןיא ךיז ייב רעביא ץלַא טפרַאװ
 "וצ ןדער עלַא .ּפָאק ןטימ שירעפורסױרַא טלקָאש ןוא ךיוב םעד רעמ סיוא טּפוטש
 רעד ןופ ןעקסַארט ןטימ טשימעגפיונוצ טרעוװ יירעדערעג עצנַאג סָאד ןוא ,ןעמַאז
 קיליײא טכַאמ סָאװ ,ּפעט עליוה רעביא לייפ רעד טימ ןבייר ןטימ ןוא ןישַאמיינ

 ַא וליפא טָאה יז ,טשינ סע טרַא ןעשטיג רָאנ .בוטש יד גנע ןוא ליומ ןיא ןייצ יד

 :האנה

 רעכעלמייה זיא'ס .ריא ייב ןרעדור ךיז לָאז ,בוטש ןיא "ךור,;, ַא ןייז לָאז --
 ,טלעוו רעד ןיא טלַאה עמ יו טסעגרַאפ עמ ןוא

 סע סָאװ ,ןיילַא ךיז ,ךיז -- עשטיג טניימ "טלעוו רעד ןיא טלַאה עמ יו, םעד
 ןוא טפיול טייצ יד --- ךודיש לקיטש טכער ןייק רעטנוא טשינ ץלַא ךָאנ ריא טמוק
 "כרוד זיא ךָאװ ַא ךָאנ ןוא ,קיטיירפ רעדיוו ןיוש זיא םוא ךיז טקוק עמ רעדייא ךָאנ
 ,טשינרָאג טימ ןֿפַאלעג

 .תבש ןטימ סטכַאנוצקיטיירפ רעד רָאנ .געט סקעז יד :טשינ טסייה "ךָאװ יד;
 -- ?בוטש רעד ןיא ןטרַאװרעד ךָאװ עצנַאג ַא יז ןָאק טגָאזעג סנייטש'מ סָאװ ןרָאװ
 סעקשיק יד ךיז ןופ טגָאי עמ ,ּפָאק ןרעביא ןעמונרַאפ ןעמ זיא געטנכָאװ יד ןיא
 זיא'ס ביוא --- קילג סָאד ,שרעדנַא סעּפע ןצנַאגניא ןיוש זיא תבש טשרע -- ,סױרַא
 ןעמוק רָאנ ריא רַאפ ןָאק -- רעכיז עשטיג זיא ,טרעשַאב לָאמַא ןבעל ןיא ךָאנ ריא
 זַא ,טבשומעגנָא ןוא טלעטשעגנָא ךָאװ עצנַאג ַא זיא'ס יו טקנוּפ ןוא .תבש ןטימ
 ,סיפ יד רעטנוא ןטערטעצ סעּפע טשינ לָאז ןעמ --- ןוטוצניהַא ווו ָאטשינ ךיז זיא'ס
 תבש זיא ױזַא -- ,ןעמיוררעד סָאד ןָאק עמ יוװ ןייטשרַאפ וצ טשינרָאג זיא'ס ןוא
 -ןייא ןַא ןעו .בוטש עבלעז יד טשינרָאג .ןענעקרעד וצ טשינ ןצנַאגניא בוטש יד
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 רע זַא ,טניימעג רע טלָאװ ,תבש םוא ןלַאפנײרַא רעהַא לָאז געטנכָאװ יד ןופ רעייג
 -דָאּפ ַא ןופ טײקידעקנַאלב ַאזַא !טייקנייר עקידלגיּפש ַאזַא ,טעשזדנָאלברַאפ טָאה
 ןופ לריט סָאד .טכַאמרַאפ זיא קנַאש יד .עלעקניוו ןדעי ןופ שזַא טקעמש'ס !עגָאל
 ,טגיוועג ןעוועג טשינ לָאמנייק רָאג ךיז טלָאוװ'ס יו ,טסַאּפעגנײרַא זיא לצנעדערק

 טקעדַאב זיא -- רעטצנעפ ןרעטנוא טנַאװ רעד וצ טרַאה טקורעגוצ --- ןישַאמיינ יד
 רעד ןופ ןעגנָאהרַאפ זיא טַאטשרַאװ-רעכעלב רעד ןוא ,ךעלייל סייוו-קידעקַאנק ַא טימ
 לסיב סָאד ןקוקרעפַא טשינ לָאזס ,טעב ןרעטנוא םוצ זיב ּפערט עלַא רעביא ריט

 ,בוטש רעצנַאג רעד ןופ טרַאשעגפיונוצ טרָאד טגיל סָאװ ?סעכעבעב,

 רַאפ העש לטרעפ א רשפא ,טכַאנרַאפ קיטיירפ זַא ,לָאמניא טשינ טפערט סע

 הכולמ-אסכ רעד ףיוא שינעלייא ןייא ןיא ןיוש טציז עקרעכַאלב יד ןעוו ,ןדניצטכיל
 ץעגרע ןטרַאוװס ןכלעוו ףיוא ,ּפָאט-טנלָאשט ַא רעביא ןזייאטייל ןטילגעגנָא ןטימ

 ,סעבָאב רעקוצ עטקייוװעגניא טימ סעלפָאטרַאק עטלײשעגּפָא ןיוש בוטש ַא ןיא

 טָאה סָאװ ,עלעדיימ ןגָאװצעגסיוא-קידרעטיצ ַא -- עקרעכַאלב רעד ןבעל ,ָאד ןוא
 ןעמונעג ריא ןופ טָאה עקרעכַאלב יד ןעוו ,טניישעגפיוא ןוא טנייוועג טשינ רעיש
 ףיוא טנערב טיוה יד ןעוו ,טונימ ָאזַא טָא ןיא --- ,ןטכיררַאפ וצ לּפעט-טנלָאשט סָאד

 טקוררַאפ לטייש ןצרַאװש ןטימ ,עטעמכַאיעצ ַא ,לבייוו ַא ןלַאפניירַא לָאז--,שטנעמ ַא
 ןטערטּפָא ןלעװ טשינ ןוא ,רָאה עַארג יד סױרַא ןקוק'ס ןענַאװ ןופ ,ּפָאק ןפיוא
 יז טביילב טשינ זַא ,שיפ יד ןופ לדנָאר םעד ןטכיררַאפ ךיילג ריא לָאז ןעמ רָאנ
 יד ןסיגוצרעביא סטָאװ ןיא טשינ טָאה יז לייוו ,טָאּפמָאק ןָא תבש ףיוא ,םולשו"סח
 עזַאװ ענעדרע יד ןכַארבעצ טָאה ,םיא ףיוא רָאי טוג ַא ,רזממ רעניילק רעד ,ךיוי
 -מָאק לסיב םעד ןָא ןוא ,ּפָאט ןסיורג ןיא ךיוי רעד טימ ןגיל ןזומ טעוו שיילפ'ס ןוא
 ,עלעדנייש יד ,זיא יז יו הירב ַאזַא ןוא -- טשינ תבש ןייק תבש רעד ךָאד זיא טָאּפ
 ןטכיררַאפ טשינ ריא יז טעװ םיוק -- טלעװ רעד ןיא ענייא ךָאנ ָאטשינ ךָאד זיא
 טייהרעקידעבעל ןכָארגַאב ךיז יז געמ -- ץעזַאב ַא ךיז יז טיג -- לדנַאר םעד

 .ןַאמ ןרָאפ

 רעדייא ךָאנ .רעדנוו רעביא רעדנווװ עקרעכַאלב יד עלעדנייש עקַאט טזייוַאב

 םענעטכָאררַאֿפ ןטימ לבייוו ענעגָארטעצ סָאד ןיוש טפיול -- םורַא ךיז טקוק עמ
 ןופ עטרעטנַאלּפעגסױרַא ןַא --- עלעדנייש ןוא ,לסעג ןקידתבש-ברע ןרעביא לדנַאר

 ןוא ,לטַאטשרַאװ ןטמיורעגפיוא םייב טערָאּפעגּפָא ןיוש ךיז טָאה -- טעברַא רעד
 קיה ַא ריא ףיוא סעכ ןָא יז טוט ,ןישַאמיינ רעד ייב ןציז ךָאנ רעטכָאט יד קידנעעז
 :םיטשנבייל ריא טימ

 ,טציז יז ןוא ןשטנעב טכַאל ןיוש ףרַאד'מ !עשטיג ,וטסטרַאװ סָאװ ףיוא ---
 -יא יװ ,ןרעוו סָאװ ,ןסעפעגָאלב ,םילכ ןופ יירעגנולקעג א טרעוו ךיילג ןוא

 ,טעב ןרעטנוא טגָאיעגרעטנורַא ךַאמ ןייא טימ ,תופוע ענעקָארשעגרעב

 יד ןיא ןייטש טביילב ןוא קָארּפָאלש םעד ךיז ןופ ּפָארַא ףרָאװ א טיג עשטיג

 -סקַא ןוא סיפ יד ןופ .רעירפ יו ערעבערג ןוא ערעסערג ַא -- סעקטיימ עָאלבלעה

 ,היר רעטנוזעג ןוא טײקיטכַאמ ַאזַא טלַארּפ ףוג ןגניי ןצנַאג ריא ןופ ,ןעל

 ןַא ּפַאֹכ ַא יז טוט םעלַאב רעדניק א םענ ַא טיג עמ יוװ טייקגנירג רעד טימ

 ערעװש יד  .עגָאלדַאּפ רעד רעביא סיוא עּפָאילכ ַא םיא טיג ןוא רעסַאוװ רעמע

 ףיוא ךיז ןגײבּפָארַא ריא ייב ןָא ןלעווק ,ןטיורב עטניורברַאפשירפ יוװ ,ןטסירב

 -סיוא םייב טנעה יד ןופ ןעגנוגעװַאב יד טיול רעדנַאנופ ךיז ןעילַאװכ ןוא ריפ עלַא



 0 םס ײיהּפַאנק ה שמ

 "יא םייב ןוא זיײרקבלַאה ןיא לָאמַאטימ רעטערב עכעלטע וצ ענָאלדָאּפ יד ןשיוו
 ,לסיש רעד רעביא עקרַאשטש יד ןעגנערדסיוא ןוא ןעקנעוושרעב

 טימ ,ריט רעד ייב טַאטשרַאװ סעמַאמ רעד טימ ,בוטש עקידעכָאװ עצנַאג יד

 עבלעז יד טשינ רעמ ןיוש זיא ,רעטצנעפ םייב ,?עינוװָאצַארּפ-ןעמַאד,, סרעטכָאט רעד
 עטקיטרַאפעגסיוא:טשינ ,ענעגנָאהעצ יד ,סנזיאסערּפ ןוא סנזייאטייל יד .בוטש
 ןוא רעכעל יד ןיא טקעטשרַאפ ןוא טּפוטשרַאפ קנילפ טרעוו ץלַא -- ךעלדיילק
 ,טייקידחחונמ עכעלרעייפ עטכירעגמוא ןַא ףיוא-ןייש ַא ךיילג טוט סע .ןעלקניוו

 רעטקעדַאבסיײיװ רעד .רעהַא ןעמונרעד ךיז טָאה יז ןענַאװ ןופ טשינ טסייוו עמ סָאװ
 ןשיװצ וצפיורַא טקוררַאפ -- ,לוטב-רבוע ,טעקַאנ ןעוועג רעירפ זיא סָאװ ,שיט
 טציא טמוקַאב -- ,םיא ןיא טקנעדעג טשינ ןצנַאגניא טָאה ןעמ זַא ,לכעק ןוא קנַאש
 בוטשרעלעק עצנַאג יד יװ טָא ,שיט ןקידתבש ַא ןופ טייקטסנרע ןוא תובישח קירוצ
 -קעז עסייוו ריפ יד ןופ םַאלפ ןקילייה ןטימ ןרעוו טבעלַאב דלַאב טעװ סָאװ ,ןײלַא

 ץרא:ךרד ַא ךיז וצ סױרַא ןפור סָאװ ,רעטכייל-תבש ענרעבליז יד ןיא טכיל-רעס
 רערעדנַא ןַא ןופ ןעמוקעג ןעוועג טלָאװ םָאלּפ רעייז יוו ךיילג ,טייקיטכרָאפ ןוא
 ,טלעוו רערעכעה

 -- ?עשרַאװ ןופ לגניי א, ןַאמָאר םענופ ןטנעמגַארפ

 ,1960 ,סערייא סָאנעוב
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 שטיווַאר ךלמ

 שיט עט טל

 ,יקצובעשט ןוא עלעשרעה ,קירעשייה
 סרעביירש עשידיי רעוװעשרַאו עטסמערָא יירד יד

 )זי .2

 יקצובעשט דורב

 רעוועזטראוו ןיא 1941 ןיא ןבראטשעג -- ןליופ ןיא 1895 םורַא ןריובעג

 םורַא ךעלטעטשש ןיא טרעטצניפעגּפַא ןבעל עצנַאג סָאד -- ַאטעג

 | ןרָאי ןעצ עטצעל יד ןיא אפוג עשרַאוו ןיא ןוא עשרַאװ

 -פָאטרַאק ענעסקַאװעגסיוא ןופ רעטעלב ןופ טײקסַאלב יד ןעוועג זיא םינפ ןייז ןי 6 4
 -ָאמ ַא ןופ טעלעקס ַא ןופ טיײקרעגָאמ יד ןוא סױרַא רעלעק ַא ןופ ץעגרע סעל
 ַא ןופ הארמ ַא סעּפע רָאנ ,טיוה ןייק טַאהעג טינ טָאה רע .שטנעמ ןרעג

 וצרעד ,עזַאג ַא ךרוד יוו ריא ךרוד ןעזכרוד ןענעק טשינ לָאז ןעמ זַא ,גונעג ,טיוה

 ,טָאה ןוא קנערקפַאלש רענעגנאגעגכרוד ַא ןופ טריזילַארַאּפ לסיכב ַא ןעוועג רע זיא
 רעביירש רעשידיי א -- יקצובעשט ךורב ןעוועג זיא סָאד .טלמַאטשעג ,ךעלריטאנ
 רָאי-סנבעל ןטסקיצרעפ ןייז ןיא ,ימ ןוא טיונ רערעווש טימ טָאה סָאװ ןלױּפ ןופ
 -סיורַא 1928 רָאי ןיא טָאה ןוא גנונעקרענָא לסיבַא ןופ ןטָאש ַא וצ ןגָאלשרעד ךיז

 -- עיגָאלאטנַא רעקיזָאד רעד ןופ רעלעטשנעמַאװצ רעד -- שטיווַאר ךלמ

 ,עלסינַאטס ןיא טניװועג .1893 רָאי ןיא ,עיצילַאג ,םידער ןיא ןרָאוװעג ןרױבעג

 -טנָאמ ,עקיסקעמ ,קרָאירינ ,סערייא-סָאנעוב ,ןרובלעמ ,עשרַאוו ,ןיוו ,גרעבמעל

 םורַא ןטעגעגסױרַא .ןטנעניטנָאק ףניפ עלַא רעביא טרעדנַאוועג -- ביבא-לת ,לאער

 א סרעביירש ןופ ןליפָארּפךעּפ עמיטניא ,ןעייסע ,עמַארד ,עיזעָאּפ -- רעכיב 0

 ענייז טכַארטַאב רע ."ןבעל ןיימ ןופ ךוב -השעמ סָאד , ףעמַאנ ןרעטנוא תונורדז

 ןייז ןופ עטסנבױהרעד ןוא עטסקידלרוג יד יװ -- 1934:1921 -- עשרַאװ ןיא ןרָאי

 -עטיל עשידיי ןופ ןייארַאפ ןופ רַאטערקעס רעד ןעוועג רךָאי ןעצ זיא רע .ןבעל ןגנַאל

 ןבירשעגפיוא טָאה רע .13 עיקצַאמָאלט ףױא עשרַאװו ןױא ןטסילַאנרוועז ןוא ןטַאר

 -עג ײז ןוא סרעבירש עשידיי רעועשרַאװ ןופ ןציקס-ןטערטרַאּפ עצרוק 200 םורַא

 סױרַא רימ ןעמענ טרָאד ןופ ."ןָאקיסקעל ןיימ,, ןעמָאנ ןרעטנוא רעכיב ןיא טלמַאז

 ,עלעשרעה :עשרַאוו ןיא סרעביירש עשידיי עטסמערָא יירד יד ןופ ןליפָארּפ-עּפ יירד

 יד ןזעװעג זיא ןטייקילײה-םיכאלמ עלַא טימ קילייה .יקצובעשט ןוא קירעשייה

 גיױװש עשטנָאב -- למיה ןיא רשוי-ץילמ ריא -- טײקמערָא עשידיי רעוועשרַאוו

 רעשידי רעװעשרַאװ רעד ןפ טכיל םעד ןופ לַארטש ַא רָאנ בױא -- -- ןיילַא

 .ןוב םעד ןיא ןייז ייז ןפרַאד --- ןליפָארּפ יירד יד ןיא ָאד ןזיא טייקמערָא
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 ןוא ןעגנולייצרעד 8 טימ ןטייז 118 ןופ לכיב ַא ,סנייז לכיב עטשרע סָאד ןבעגעג
 טשינ יקצובעשט עקַאט זיא רעביירש רעסיורג ןייק ."סנטָאש,, ןפורעגנָא עקַאט סע
 זיא ,טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ ,לסיב םעד רַאפ גנונעקרענָא לסיב סָאד רָאנ ,ןעוועג
 ,טיוט ןטימ ןעמוקעגנָא םיא

 טנרעלעג טָאה סָאװ ,רערעל-דמלמ ןימ ַא ןעוועג רע זיא עיסעּפָארּפ רעד טיול
 ןעוועג רעמירָא ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןעמייה עשידיי ןיא ןזעל ןוא ןביירש שידיי לסיבַא
 רעבָא סע זיא ,ךעלגעמ !טשינ ךַאז ַאזַא זיא שיטערָאעט שטָאכ -- זיא םייה ןייז יו
 ןסַאג עשידיי יד ןיא ךעלגעמ זיא ץלַא .עשרַאװ ןיא ןעוועג ךעלגעמ ָאי שיטקַארּפ
 רע ,ּפיט-ןַאמלגילפ ַא ןעוועג זיא יקצובעשט זַא ,ןגָאז טשינ ןעק ןעמ .עשרַאװ ןופ
 ןוא ...ןַאמלגילפ םענעברָאטשעג ַא ןופ ןטָאש רענעברָאטשעג ַא זיולב ןעוועג זיא
 לָאמַא ,טפַארק רענעטלעז ַא טימ טקעטשעג םיא ןיא טָאה יירעביירש ןופ קוביד רעד
 קילעפוצ ךיז טָאה סָאװ ,גילפ עכַאװש-ןטָאש ַא טלַאּפַאב ןיּפש עסיורג ַא יו ןעמ טעז
 -עג גילפ-דרעפ עסיורג ַא טלָאװ סָאד יװ ױזַא טקנופ טָא ,טרעטנָאלּפרַאפ ץענ ןיא
 רע טָאה ןבירשעג .ןביירש ןופ לווייט רעד ןיקצובעשט טעשטומעג טָאה ױזַא ,ןעוו
 .רעד ענייז ליטס ןקיטַאלג ַא ןוא עיפַארגָאטרָא רענייפ ַא טימ ,טקערָאק רעייז אקווד
 יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא ןטּפירקסונַאמ ענייז ןופ ןעזסיוא ןטיול .ןעגנולייצ
 -קַאדער ַא ןיא ןוטעג קוק ַא םיא ףיוא טָאה ןעמ זַא .עשרַאװ ןיא רעביירש עטסעב
 קיטכיר ךָאד לָאז ןעמ זַא ,ןטעב וליפא ןוא !ןיינ --- טגָאזעג דלַאב ןעמ טָאה ,עיצ
 ןומ רע טגעלפ .טלמַאטשעג ךָאד טָאה רע -- רעווש ןעמוקעגנָא םיא זיא ןזעל
 טשינ רבד לעב םעד לָאז ןעמ זַא ,ערעדנַא ךרוד ןטּפירקסונַאמ ענייז ןקישרעטנוא
 ןטּפירקסונַאמ ענייז טייצ וצ טייצ ןופ ךָאד טָאה ןעמ ןוא ןפלָאהעג טָאה סָאד .ןקוקנָא
 -ַאמ ַא ןעמוקעגנָא .דנַאלסיױא ןיא טַאהעג ןיוש רע טָאה גלָאפרעד רעמ .טקורדעג
 ץנַאג ךיז טָאה סע ןוא --- יקצובעשט ךורב -- ןעמָאנ םענייפ ץנַאג ַא טימ טּפיקסונ
 .טקורדעג ןעמ טָאה ונ ,טּפירקסונַאמ ַאזַא רַאפ טשנעב רעצעז ַא ןוא ןזעלעג טוג
 ןעגנולייצרעד ענייז ןופ ערערעמ ןעמ טָאה ?סטרעװרָאפ,, רעקרָאי וינ ןיא וליפא
 ,לָאמַא זיא יקצובעשט ןעוו ,ענעצס עקסעטָארג יד ןעז טפרַאדעג טָאה ןעמ .טקורדעג
 ענייז רימ ןזייוו וצ ןוא רימ ןגָאװצנָא ,רימ וצ ןעמוקעגניירַא רעקידנלַארטשנדיײרפ ַא
 טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה למַאטשעג ךעלטנייוועג ןייז ."סטרעװרָאפ,, ןיא גנולייצרעד ַא
 -עג ןופ עיסלוװנָאק ַא טַאהעג טָאה םינּפ ןייז ןוא דניק ןיילק ַא ןופ אל-אל ַא ןיא
 -סױרַא טשינ םינּפ ןייז ןיא ןפוא םושב זיא ברַאפ עזָאר לסיב ןייק רָאנ ,רעטכעל
 יװ .טַאהעג טשינ ןרעדָא ענייז ןיא טולב ןייק ללכב ,סיוא טזייוו ,טָאה רע .ןעמוקעג
 טָאה רע ױזַא יו ןוא עשרַאװ ןופ גנורידרַאבמָאב יד ןטלַאהעגכרוד טָאה רע יוזץ
 יקצובעשט -- .טָאג ןופ דוס ַא ןיוש זיא ָאטעג סָאד ןבעלרעד וצ ןעוועג הכוז ךָאנ
 ,הריד-רעלעק ַא ןיא רע טָאה טניוװעג ןוא רעדניק יירד ןופ עטַאט ַא ןעוועג זיא
 ַא ןיא לָאמַא .רבק ַא ןוא רעלעק-לּפָאטרַאק ַא ןופ עיצַאניבמָאק ַא ןעוועג זיא סָאװ
 יױרפ יד ,רָאטקָאד ןשימייה ַא טקישעג םיא רימ ןבָאה ,ןרָאװעג קנַארק םיא ייב דניק
 עקנַארק עמירָא טלייהעג ןרָאי עריא עלַא טָאה יורפ יד .קורק ףסוי .רד םעד ןופ
 רע ױזַא יו טלייצרעד זדנוא ןוא ןיקצובעשט ןופ ןעמוקעג זיא יז זַא רָאנ ,רעדניק
 ,טנייוועג יז טָאה -- החּפשמ ןייז טימ טבעל

 ןייא טימ ידנַאג אמטאהאמ וצ טייקכעלנע ענדָאמ ַא טַאהעג טָאה יקצובעשט
 ןוא .םיא ןגעקטנַא זיר ַא יװ סיוא ץלַא ךָאנ טעז אמטאהאמ רעד סָאװ ,רָאנ קוליח
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 טָאה רע ...רענייז טייקכעלנע רעד טימ ןעוועג ץלָאטש רעייז לָאמעלַא זיא יקצובעשט

 רימ ןבָאה לָאמַא --- ידנַאג ןףפורעג םיא טָאה ןעמ זַא ,טלכיימשעג ןגונגרַאפ טימ
 ןשירַארעטיל ַא טנדרָאעגנייא --- טייקינייוו ןיימ ןוא רעגנַאמ קיציא -- םיא רַאפ
 רעד -- -- ?ידנַאג ןשידיי רעזדנוא רַאפ טנװָא ןַא, ןפורעגנָא טנווָא םעד ןוא טנוװָא
 -ַאסנעס ַאזַא ןופ ףליה רעד טימ וליפא ןוא ןענַאטשרַאפ טשינ סעּפע טָאה םלוע

 ןעוועג זיא טנוװַא ןופ גלָאפרעד רעד ןוא .ןפורעגּפָא קיניײװ ךיז עמַאלקער רעלענָאיצ
 יד טגנַאלרעד םיא ןבָאה רימ זַא ןוא .ידנַאג רעשידיי רעזדנוא יװ רעגָאמ ױזַא

 רע ,קנַאד ןסיורג ַא ןעמוקַאב ףרווורָאפ ןטרַאװרעד םעד טָאטש רימ ןבָאה אקיתוּפא
 .טכירעג טשינ ךיוא ךיז םעד ףיוא טָאה

 ,טלעװ רענעי ףיוא יקצובעשט ךורב ןיוש זיא רעטרעוו יד טָא ביירש ךיא זַא
 ךָאד רע טָאה ןביירש ןופ טּפַאשנדײל רעד ץוח לייוו ,סיוועג ןסחי ַא רע זיא טרָאד
 טרָאד ןיוש זיא רע ןוא ,טנעקעג טשינ טלעװ רעד ףיוא ןטפַאשנדיײל ערעדנַא ןייק

 -טיוט ןטצעל םעד םיא ןבָאה סָאװ ,יד ןופ וליפא ןוא ןעמעלַא זדנוא ןופ רעקרַאטש
 ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןגָאלָארקענ יד ךָאנ יונעג טרָאד רע טזעל רעכיז .ןבעגעג ּפַאלק

 ןוא רעמ טשינ ןיוש רע טלמַאטש טרָאד .ןענישרעד טלעוװ רעקידניז רעד ףיוא םיא

 ךָאד רע טָאה המשנ ַא לייוו ,רעגָאמ טשינ ןיוש זיא ןוא קירעגנוה טשינ ןיוש זיא
 ןעמעלַא טימ טכיילגעגסיוא ןיוש רע זיא טרָאד ,ןשטנעמ עלַא יו טַאהעג

 על עשרעה

 ,ףנעג ןייק עזייר 1908 ,ענּפיל 1882 ןרױבעג ,שטױועלינַאד שרעה
 ןיא ָאטעג רעועשרַאו ןיא ןברָאטשעג .עשרַאװ םורַא טנױװעג
 ,1941 רָאי

 ַא ןעזעג לָאמַא ךיא בָאה ןרָאי "ןצ, עגנוי יד ןיא ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא זַא

 ןופ דליב ַא ןעוועג זיא סע ,רעטכיד ןכעלמיטסקלָאפ םעד -- ןעלעשרעה ןופ דליב

 -כָאנ תבש ַא ןופ דלעה ַא שממ ,ּפָאק ןטימניא טנירש ַא טימ ,ןַאמ ןגנוי םענייש ַא

 זַא ,טנימעג ךיא בָאה דליב םעד טול .ריצַאּפש-לדלעװ ןשלטעטש ,ןקידקיטימ

 -ניא טשינ לָאמ סָאד זיא תמא רעד .רעכיוה ַא ןוא רעקנַאלש ַא רעייז זיא עלעשרעה

 .טייז רענעי ףיוא זיא רע --- וליפא געוו ןטימ

 -בירד ַא רעייז טימ ,ןיירַא עלעכיב ןיילק ַא ןיא רעדיל ענייז טביירש עלעשרעה

 טימ םרָאפ רענעבירשעג ַא ןיא קרעװ ענייז עלַא לָאמ עלַא טגָארט ןוא טפירש םענ

 טױל טרירעמונ ךיוא ןענייז ייז .קעטָאילביב-רוטאינימ ַא יו סיוא ןעעז ייז .ךיז

 ןעניפעג זיא סע ןעוו לָאז עלעשרעה ביוא .ןעצ זיב ךיז טכַאד ןעייג ייז .רעדנעב יד

 ןענעק רע טעוװ ,רעדיל ענייז ןופ עבַאגסױא רעטלמַאזעג רעד ףיוא רעגעלרַאפ ַא

 רַאפ .קרעװו יד רעגעלרַאפ םעד ןבעגרעביא ןוא טקַארטנָאק םעד ןסילש טרָא ןפיוא

 -ייל קיבייא ןייז רַאפ הרוחס לסיב ַא ןפיוקנייא דלַאב עלעשרעה טעװ סנַאװַא םעד

 ןייז ,עילימַאפ ןייז טימ טניוװ רֶע וװ ,לטעטשרָאפ רעװעשרַאװ ַא ןיא םָארק רעקיד

 ענייז ביל טָאה ּרש יו ביל ּרעמ ךָאנ טָאה רע סָאװ ,ךעלרעדניק ענייז ןוא בייוו

 .ךעלעדיל
 -יל רעװעשרַאװ ןופ דניק-סטנעמיגער סָאד ןעוועג גנַאל"ןרָאי זיא עלעשרעה

 -- גנוי רעייז טַאהעג הנותח טשינ טָאה רע ןוא -- הנותח ןייז ,ןײארַאפ-ןטַארעט
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 טרָאד זיא סָאװ ,הנותח עקיצנייא יד ,ןייארַאפ ןופ לַאקָאל ןיא ןרָאװעג טעװַארּפעג זיא
 ןעמוקעג דלַאב רעייז ןענייז הנותח רעקישיור רעייז רעד ךָאנ .ןרָאװעג טעװַארּפעג
 ענייז וצ תונעט גָאט ןקיטנייה ןזיב ךָאנ טָאה עלעשרעה ןוא ןגרָא;-חסנרּפ ןופ געט

 -ַאב ץימע זַא .הסנרּפ רעטוג ַא טימ טגרָאזרַאפ טשינ םיא ןבָאה ייז יאמלה ,םירבח
 קיביײא יד ןוא םָארק יד םיא רע טזייו ,הריד רעשלטעטשרָאפ ןייז ןיא םיא טכוז
 ,ףרווורָאפ ןטכערעג טימ טגָאז ןוא סעצילָאּפ עקידייל

 ןייז טימ טזייו רע ןוא ..ץע טָאה טָא ןוא ;טגרָאזרַאפ ךעמ ץע טָאה ױזַא --
 עקידייל יד ףיוא רעגניפ עטעװערַאשעגסיױא עצרוק יד טימ ,טנַאה רעטעװעצַארּפס

 -עהע,, םענעדלָאג ַא טגָארט עלעשרעה זַא ,ןעמ טקרעמַאב רעבָא ייברעד ,סעצילָאּפ

 ןעוועג לָאמַא זיא רע ,רעעּפָארײא ןַא זיא עלעשרעה לייוו .רעגניפ ַא ףיוא ?גניר

 סע זיב ןטרַאװרעביא עלעשרעה טצעוװ סעזייר-טלעוו ןגעוו טדער ןעמ זַא .ףנעג ןיא

 -שירפ ַאזַא טימ ףנעג ןגעוװ ןלייצרעד טעװ רע ןוא םיא ףיוא עייר יד ןעמוק טעוו

 קיסיירד ןיוש ןענייז סע שטָאכ -- ןעוועג ןטכענ טשרע טלָאװ סָאד יו ױזַא טייק
 ,קעװַא טלָאמעד טניז ןרָאי

 -שיליוּפ ַא טיול רע טגָארט לרעסעמ ןייז ןוא רענטַארוקַא ןַא רעייז זיא עלעשרעה
 טגרָאבעג םיא ייב שיקרַאמ ךיז טָאה לָאמנייא ,לטייק ַא ףיוא רעגייטש ןשירעיופ
 "רעה .ענעשעק ןיא ךיז וצ טגײלעגנײרַא תועט יּפ-לע סע טָאה ןוא לרעסעמ סָאד

 רעטכיד ןשימרוטש  ַאזַא יב לרעסעמ סָאד ןענָאמ וצ טגַאװעג טשינ טָאה עלעש
 "עד ןזיא ןוא ,טייקליטש רענעגייא ןייז וצ ךוּפיה רעד טקנוּפ זיא סָאװ ,שיקרַאמ יו

 ןשיקרַאמ וצ לטייק ַא טימ ,קידנליוו טשינ ןדנובעגוצ ןעוועג גָאט ןצנַאג ַא טלָאמ

 רע סָאװ ,רעטכיד ןליטש םעד ףיוא טרעזיבעגנָא לָאמ רָאּפ ַא ךיז טָאה שיקרַאמ

 יד ןעגנולשעגּפָארַא רעגייטש ןייז יװ טָאה עלעשרעה רעבָא ,ךָאנ רדסכ םיא טייג
 טכַאנרַאפ וצ ?טַאהעג רע טָאה הרירב ַא .ןעגנַאגעגכָאנ רעטייוו ...ןוא רעטרעוו עזייב

 ּפָארַא ,םינפוא עלַא ןיא טסַארטנָאק ַא יו רעמ ןענייז סָאװ ,רעטכיד עדייב ןענייז וצ
 יו רעטעלָאּפעצ ןוא רעטפייפעצ ַא ןענַאּפש ןעמונעג טָאה שיקרַאמ .סַאג רעד ףיוא
 ןטעב ןעמונעג עמיטש רעקידנענייװ ַא טימ עלעשרעה ךיז טָאה .רעגייטש ןייז

 ...בַאוו ןַאמ וצ ןרָאפ ךעמ זָאל ןוא תונמחר בָאה --

 -עגּפָא טָאה ןוא תועט ןצנַאג םעד טקרעמַאב שיקרַאמ טָאה טלָאמעד טשרע

 זיא לרעסעמ עביל סָאד ךיוא ןוא ,לטייק ןופ רעטכיד ןכעלמיטסקלָאפ םעד טזָאל

 .ור רעקירעי:קיצנַאװצ ןייז ןיא ןעמוקעגקירוצ

 ,שטַאּפ ַא טייצ וצ טייצ ןופ וליפַא טיג רע .רעצלָאטש ַא רעייז זיא עלעשרעה

 .טינ ןביג ןוא שטעּפ טימ לָאמ עלַא ןעָארד סָאװ ,רעטכיד ערעדנַא יו טשינ זיא רע

 ,קירוצ ןעצ ןעמוקַאב ֹוצ ןייא טלעטש רע שטָאכ ,טיג רָאנ -- טשינ טעָארד רע
 ףיױא ןטערטוצפיוא ביל רעיײז טָאה עלעשרעה .טעלטַא ןייק טשינ זיא רע לייוו
 ַאזַא טימ טזעל רע .בייל ַא ןיא גנולצולּפ ךיז רע טלדנַאװרַאפ טלָאמעד .ןטנוװָא
 טקערשרעד םוקילבוּפ עצנַאג סָאד ןַא ,עמיטש רענעביוהעגפיוא ַאזַא טימ ןוא סָאטַאּפ
 ;סױרַא ךליה ַא טיג רע .ןגעלָאק יד ךיוא .טושּפ ךיז

 ׁשזַא טרעװ עלעדלעװ ןופ זַא -- -- ןעגנַאגעג ןענייז עלעדלעוו ןיא תבש --

 | .ןרעטיצ ןָא טביוה דלַאװ רעד ןוא דלַאװ ַא
 ןכלעו ןיא ךוב ַא טקישעגוצ ץייווש רעד ןופ ןעלעשרעה לָאמַא בָאה ךיא

 טָאה סע .שטייד ףיוא רעדיל ענייז ןופ ןעגנוצעזרעביא רָאּפ ַא ןעוועג ןענייז סע
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 רַאפ טקנַאדַאב טשינ רימ טָאה רע ןוא טכַאמעג טשינ םשור םוש ןייק םיא ףיוא

 -רענָא רעד ןופ לייט-טסטרעדנוה ַא ןיולב ךָאד זיא סע .טײקמַאזקרעמפיוא רעד

 ,ךיז ןיא ןביולג ןטפַאהרעטסומ ןעמַאזגיובמוא ןייז טיול .םיא טמוק סָאװ ,גנונעק

 קירעשייה םייח ןמלק

 ןיא ןוא ןשיסור ןיא טנידעג ,ןלױפ ,קערומ ןיא 1890 םורַא ןרױבעג
 -עג ןיא ןעוועג ,המחלמ טלעװ רעטשרע תעשב רעטילימ ןשיליּפ
 -עג ,עּפָארײא ברעמ  ןייק עזייר עניילק ,ןשטייד יד ייב טפַאשנעגנַאפ
 רענליוו ןיא ןעמוקעגמוא .1939 ןפָאלטנַא .עשרַאװ ןיא בורל טנױװ
 .1941 ָאטעג

 ןטנַאקַאבמוא; ןַא ,עסַאמ רעד ןופ שטנעמ ַא ןרעדליש ליוו רעביירש ַא זַא

 ץזָאלנעמָאנ ןענָאילימ יד ןופ םענייא ,טייהשטנעמ רעד ןופ ײמרַא רעד ןופ ?טַאדלָאס

 -ָאנ רעד .קירשיה רעדָא ,קירעשייה ןמלק יװ שטנעמ ַאזַא רע טרעדליש ---

 "מיטשַאבמוא ,עקידראילימ ַא ,קירעשייה -- טסַאּפעגוצ םיא וצ ךעלרעדנווו זיא ןעמ
 סעּפע ןענַארַאפ זיא ,טייג ,טייג ,ץעגרע טייג טָאװ ,עסַאמ עלעודיווידניאמוא ,עט

 סע ביוא ןוא ,טשינ ןעמ טסע ןענַארַאפ טשינ זיא ,ןעמ טסע -- געוו ןפיוא ןסע וצ

 .ןדרַאילימ ,ןענָאילימ ןיא סיוא ןעמ טברַאטש ,ןענַארַאפ טשינרָאג טייצ עגנַאל ַא זיא

 ץימע זיב טרַאװעג טשינ טָאה ,קירעשייה רעזדנוא ,קירעשייה םייח ןמלק רעבָא ---

 -ַארגָאיבָאטױא ןייר עכעלטע ןיא ןבירשַאב ןיילַא ךיז טָאה רע ,ןבײרשַאב םיא טעוו

 -רעד עשיפַארגָאיבָאטױא ענייז ןיא רעטנוא רדסכ טכיירטש רע ןוא .ךעלכיב עשיפ

 עקיטסייג ענייז ןגעוו ערעדנַא יד ןוא ןדייל עשיזיפ ענייז ןגעוו עכנַאמ -- ןעגנולייצ

 ןייק טשינ זיא רע ,ךעלכיב ןייק טשינ טביירש רע זַא -- ןעגנובעלרעביא ןוא ןדייל

 טרילָאּפמוא ױזַא טָא רע טביירש ,טנַאה ןיא ןעּפ ַא ןטלַאה רָאנ ןעק רע ,רעלטסניק

 סָאד .ןעּפ ןייז רעטנוא רעטרעוו עלַא יד ןעמוק סע יװ טפיילשעג טשינ ױזַא ןוא

 רע ווו ,"טולב ןוא רעייפ ןיא, לכיב סָאד רעכיז זיא ךעלכיב ענייז ןופ עטסעב
 ,עיצולָאװער ,המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ ןעגנובעלרעביא ענייז טביײרשַאב

 -ַאבמוא רעד יו ױזַא סעּפע ,ןלױּפ ןטיירפַאב ןיא ןעגנובעלרעביא ענייז רעטעּפש

 רבק ןיא טייהרעמוטש ןטלַאה ןוא ןכַאמ םוטש ןליוו עלַא סָאװ ,טַאדלָאס רעטנַאק

 גנולצולּפ טלָאװ ,טַאדלָאס ןטנַאקַאבמוא םעד ,ןטסנעש םוצ םיא סע טסַאּפ ױזַא לייוו

 טשינ ךָאנ רימ סטייז --- ףוטעג גָאז ַא ןוא טײקטנַאקַאבמוא ןייז ןופ ןענַאטשעגּפױא

 ַאזַא סָאװ ,רָאג זיב עװַאקישט זיא סָאד ןוא ...ןברָאטשעג טשינ ךָאנ ןיב ךיא טנוזעג

 ַא טַאהעג ךוב סקירעשייה עקַאט טָאה .ןגָאז וצ טָאה טַאדלָאס רעטנַאקַאבמוא ןימ

 ,גלָאפרעד ןשּפיה

 רע ןוא .ןָאדנָאל ןייק ןרָאפ ליוו רע זַא ,טגָאזעג קירעשייה רימ טָאה לָאמנייא

 טרָאד ןופ ןוא עיגלעב ןייק זיב ןעמוק וצ ןַאלּפ ןייז טגיילעגרעדנַאנופ רימ טָאה

 םיא לָאז הרבח יד זיא רקיע רעד .ןָאדנָאל ןייק ?ןּפַאכרעבירַא ןיוש ךיז רע טעװ,

 ןעוועג ןקירעשייה ייב !זיא ןייארַאפ-רעביירש רעד .עיגלעב ןייק ןעמוק וצ ןפלעה
 ןייק עיגלעב ןופ ןּפַאכרעבירַא סָאד ךיז טעװ רע ױזַא יו םיא ךיא גערפ ."הרבח ַא.
 טָאה ןוא .רעמורפ ַא רעייז זיא קירעשייה זַא ,ךיא סייוו ."סיפ וצ,, רע טגָאז ,ןָאדנָאל
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 "יא ןייג ןעק ןעמ זַא ,טשינ טסייוו ןוא השדחה תירב םעד ןזעלעג טשינ לָאמנייק
 "ייה זַא ,ןזָאלעגסיױא ךיז טָאה סע ..?סיפ וצ ױזַא יו ךיא גערפ ,סופ וצ םי ןרעב
 ,זיא עטסכעלרעה סָאד ןוא ,לזדניא ןַא זיא דנַאלגנע זַא ,טסווועג טשינ טָאה קירעש
 ,טקנערקעג רָאנ םיא טָאה סע ,ןסיוו טשינ ןייז ןופ ןרָאװעג טיור טשינרָאג זיא רע זַא

 ךיא בָאה 1924 רָאי ןיא .טנעצָארּפ 101 --- תומימת .תועט ַא טַאהעג טָאה רע סָאװ
 -כידעג רעד ןיא טרָאד זיא רע .ןּפרעװטנַא ןיא ,עיגלעב ןיא ןפָארטעג עקַאט םיא
 .רעסַאװ ןיא שיפ ַא יװ ןעמווושעג טָאטשנדיי רעט

 -ניירַא ךיז טגעלפ רע ,רימ וצ טּפַאכעגנײרַא קירעשייה ךיז טָאה לָאמניײא
 רעדניק יד ןוא בייוו'ס ,סיוא טייג רע ...שפנ דע םימ ואב .ןעמוקניירַא טשינ ,ןּפַאכ
 ַא םיא רימ ןעגניד .שממ סיוא טייג רע ןוא ,סעקינבושיי ייב ףרָאד ןיא ןיוש זיא
 זיא סע ןוא -- רעכיב ענעגעלרַאפ ײלרעלַא עלעגעוװ ןפיוא ףױרַא ןגייל ,עלעגעוו
 יד רעביא ךיז טזָאל קירעשייה ןוא -- רעדירב ןשיוװצ גונעג םשה ךורב ןעוועג
 -ַאּפ ןופ זיירּפ ןרעטנוא רעכיב יד ןופ ןזיירּפ יד .הרוחס רעד טימ עשרַאװ ןופ ןסַאג
 ןיא .ןרָאװעג טכירעגפיוא שממ זיא רע ,גנַאג ַא קעװַא זיא סע ןוא ..,טרעוו:ריּפ
 ַא וליפא ןוא תועבטמ ענלקינ ןוא סנשָארג ענרעּפוק טימ ןעגנולקעג טָאה ענעשעק

 ,טניישעג רע טָאה טקעלקעג טָאה הרוחס יד גנַאל יװ ןוא ,סעטָאלז ענרעבליז רָאּפ
 ןופ ןעײרדסױרַא רדסכ ךיז טגעלפ רע רעבָא ,טגָאיעג םיא ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד
 -יב טפיוקרַאפ ןוא רעביירש ַא ,ןיירַאפ ןופ עיצַאמיטיגעל רעד טימ ןלָאקָאטָארּפ יד

 ןוא ןעוועג טרירעג ןענייז ןטנַאיצילָאּפ עשילוּפ יד וליפא .עלעגעוו ַא ףיוא רעכ

 .ךעלגעמ טשינ ןעוועג זיא ןביולג טשינ ןקירעשייה לייוו .טביולגעג

 ןעועג טלַא טלָאמעד רָאי סקעז -- לגעיי סיקסווָאנַאגַאק ךיז טָאה לָאמנייא
 סָאװ ,לצרּפ --- .ןסיירוצּפָא טשינ שממ ,ןקירעשייה ףיוא טפַאגרַאפ קרַאטש --
 ..שטנעמ רענייש ַא רעייז זיא סע -- .םיא ןעמ טגערפ ?ןעזעג סנױזַא םיא ןיא וטסָאה
 ןמלק סיוא טעז ױזַא טָא ןוא .דניק עטרעדנוװרַאפ ץלַא ךָאנ סָאד טרעפטנעעג טָאה
 ךָאד רעבָא ,עשידיי-סקלָאפ ,ערעלוגער-טשינ ,רעקיסקווולטימ ַא :קירעשייה םייח

 ןיילק וצ זיא סע זַא ,ךיז טכַאד סע סָאװ ,םינּפ ַא ,ןכירטש:םינּפ עשיטימעס-טשינ
 טלַא ןייז לייו רַאפרעד רשפא קורדנייא רעד ..סעּפע ןופ סױרַא טלַאפ סע ןוא

 רדסכ ּפָאק ןפיוא םיא טגָארט רע ןוא םיא ףיוא סיורג וצ לָאמ עלַא זיא לשטולעּפַאק

 שרעטיש יד ןוא ,ןקָארשרעד רעייז לָאמ עלַא טדער רע ןוא .םורפ זיא רע לייוו
 -רוק רעד טימ סיוא ךיז ןשימ ןוא סױרַא ןרַאטש ליומ ןיא ןייצ עכעלטע עסיורג
 ןוא .סעסנָאװ ןוא דרָאב רעטעשזאיעגנָא ,רעצרַאװש ,רענעריושעגוצ שימייח ,רעצ
 טגָאז רע ןעוו וליפא ,קיבױלג ןוא קידתומימת רדסכ ןעלכיימש ענייז ןגיוא יד רָאנ
 ,עטָאלז ַא רעמ טגרָאב :טנעצקַא ןשיליױּפ-טכע ןטימ רבח ןכעלגעמרַאפ ַא וצ

 == = -- ךעמ יטרעגניה'ס

 1945 לָאערטנַאמ ,דנַאב רעטשרע ,"ןָאקיסקעל ןיימ , ךוב ןופ
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 סיי ײס: ,,

 " ט מוק ך ש מ ה ;

 (עקסערָאמוה)

(== 

 זיא ,רעיױט םענרעזייא ןרַאפ ,סעילַאה יד ןיא למוט רעד זַא ,טיײציגָאטי
 עטעפ ַא ,עקרעלזדנעג יד הרש טָאה ,קעװַא ןענייז םינוק עטצעל יד ,רעבירַא 48

 עדייב ןופ סענעשעק ענעלָאװשעג ,עסיורג טימ ךוטרַאפ יולב ַא ןיא ענעדיי
 ַא ןופ ןוא ךוטרַאפ םניא ייז טשיװעגּפָא ,טנעה עטקיטולברַאפ יד ןשַאװעגּפָא ,ןטייז

 ןפיוא טצעזעגקעוַא ךעלטיירב ךיז טָאה יז .גנוטייצ-טַאלב יד ןגױצעגסױרַא דָאלפוש

 ןעמונרַאפ ךיז טייקכעלרעייפ טימ ןוא גנוטייצ יד טנפעעצ ,ןַאגארטס ןרעטניה לקנעב

 | ,ןַאמָאר ןקידנענַאּפש ןופ לטיּפַאק סָאד ןענעייל וצ

 זיא סע סָאװ ,ןרעה ךיוא ליוו ךַאי !עלעגר ַא סטרַאװ ,עקידעצרַאה ,ישהרש --

 .ןעלחר טימ ןעשעג רעטייוו טרָאד

 -ייו קידוועריר ןוא רעגָאמ ,ןיילק ַא ,עקרעלדנעה-סנירג יד עגייפ טָאה סָאד
 ךיג ףיוא קידנקיטרַאפּפָא ,ןַאגַארטס טייז רעטייווצ רעד ןופ ןגירשעגרעבירַא ,עלעב

 לסיב ַא ךָאנ סעילַאה יד ןיא טעשזדנָאלברַאפ טָאה סָאװ ,הנוק םענעשַארג ַא סעּפע

 ,תוקרי
 טסעפ ןוא עכיוה ַא ,עקרעשיפ יד טָאה -- !וצ ךיוא ןיוש ייג ךיא ,ןיוש ,ןיוש ---

 רעד ןופ ןרעה טזָאלעג ךיז לוק ןזָאלעצ ןוא טעּפירכרַאפ ַא טימ ענעדיי עטיובעג

 .ןַאגַארטס ןשירעלזדנעג םוצ טירט עשירענלעז עכיג טימ קידנלייא ,סנטייוו
 ןעגנולשעג ריגיינ טימ ןוא ןהרש םורַא טצעזעצ ךיז ןבָאה רעבייוו ייווצ יד

 ,טרָאװ סעדעי
 םעד עקרעלזדנעג יד הרש טנעייל ,גָאט ייב גָאט ,ױזַא םישדח עכעלטע ןיוש

 םורַא רעבייוו יד ןוא ןוגינ ַא טימ ןוא ךעלעמַאּפ טנעייל יז ,לוק ןפיוא ,ךיוה ןַאמָאר

 ,טסירַאוװמעמ ,רעלייצרעד .1899 רָאי ןיא עשרַאוו ןיא ןרױבעג -- ןעזָאר .י רעב

 1947 טניז ;יאכנַאש ,חרזמ ןטייו ןפיוא קעווַא 1959 רָאי יא -- רערעל ,טסילַאנרושז

 קרַאטש ןזעוועג .1954 רעבמעווָאנ -- ןברָאטשעג טרָאד .עילַארטסיױא ,ןרָאבלעמ ןיא

 עטסעב יד ןופ סנייא ןבירשעגפיוא ,*13 עיקצַאמָאלט , ףיוא ךעלטפַאשלעזעג ןויטקַא

 ןשיטסירטעלעב ןייז ךרע יפל .רעטנעצ-רוטַארעטיל רעוועשרַאוו םעד טָא ןגעוו רעכיב

 ןענישרעד ןענייז ענייז ןעגנולמַאז עניילק ריפ זילב .ןבירשעג קיניױו -- טנעלַאט

 טכע ױזַא ןוא ,עשרַאו ולוכ ןעוועג ןיא ןעזָאר .י רעב .םעטרָאמ-טסָאּפ ענייא ---

 -ןצנירַא טשינ טבױלרעד טרָא ."טמוק ךשמה , עקסערָאמוה יד ןיא שירעוועשרַאווװ

 ,713 עיקצַאמָאלט, ךוב ןייז ןופ ןטנעמגַארפ ןעמענ
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 ןצפיז ןוא ןצכערק רעדָא ,האנה ןיא ןעיײגרַאפ ,ּפעק יד טימ וצ ןעלקָאש ,ןרעה ריא
 ,תוללק עטיט טימ ןטיש ןוא רעטנוא

 ַא ,ךעבענ המותי עקידכעלייק ַא ,עלחר ,לדיימ שידיי ַא ןגעוו ןַאמָאר ַא זיא'ס
 ןוא תורצ עלַא ןבירשַאב טרָאד ןרעװ סע .הכלמה רתסא יװ ענעטָארעג ַא ,ענייש
 ןעמַאטש .געווסנבעל ןטנעלע ריא ןיא ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה עלחר סָאװ ןדייל

 ָאד .טעברַא ןכוז טָאטש רעסיורג רעד ןיא ןעמוקעג .לטעטש ןיילק ַא ןופ יז טמַאטש

 יז .תונויסנ יילרעלכ ןייטשוצסיוא יז טָאה ,ןבעל ןשיטָאטש-סיורג ןופ ַאה-וה םניא

 ריא ףיוא ןרעיול סע .ּפָאק ןרעביא ךַאד ןייק טשינ טָאה ןוא וטרעגנוה ,טיונ טדייל
 -יטש ַא וצ ךעלדנע ךיז טגָאלשרעד יז ןוא רבוג זיא יז עכלעוו ,ןרַאפעג ענעדישרַאפ
 .עלעטש לק

 סעילַאה יד ןופ רעבייוו יד ןוא ,ןעוועג טשינ ןַאמָאר ןייק טלָאװ ןַאמָאר רעד
 טלָאװ קסע םעד ןיא ןעוו ,ןעמונעג טשינ טנַאה רעד ףיא גנוטייצ-טַאלב יד ןטלָאװ
 סעגירטניא ןוא סרעטנָאלּפ עלַא טימ עביל עקידרעייפ-םַאלפ ַא טלקיוורַאפ טשינ ךיז
 .רענעייל םעד ןענַאּפש ןוא ןריסערעטניארַאפ וצ ידכ ,קיטיונ ןענייז סָאװ

 -נָאװ-ושזנַאמ ףלָאדַא טימ ןַאמרעגנוי ַא טבילרַאפ ןעלחר ןיא עקַאט ךיז טָאה
 רעד טָא .סקַאמ -- ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןַאמנגנוי ןקיזָאד םעד טָאה רבחמ רעד .ךעלעס

 רע זַא :טלעװ רעד ןיא רענייא -- רעצנעט ַא ,קיש טימ רילַאװַאק ַא זיא סקַאמ
 ,םיא רַאפ הּפכנ עטשרע יד ןגירק ןדיימ ,ןעז וצ סעּפע ָאד זיא ַאבמור ַא ּפָא טקַאנק

 ןיא -- רעמוז :ןַאמלטנעשזד ַא ,טנַאגעלע זיא סקַאמ .ןגיוא יד טימ ףיוא םיא ןסע
 ןוא ןקעטש:סובמַאב ַא טימ ,עקרַאנירַאמ טַאנַארג ַא טימ ןזיוה-לענַאלּפ עיורג

 ןפרַאש ַא טימ ,טמעקרַאפ טַאלג דימת זיא רע .רעדעל-ריזח ומכ ןופ ךעלעקשטנעה
 שרעדנַא טשינ םיא ןעמ טעז טייצ-רעטניוו ,ּפָאק ןופ טייז רעקניל רעד ףיוא טנירש
 ,לדייא ױזַא רע טדער ןדער ןוא ,חווירב דימת רע טָאה טלעג ןוא .קינָאלעמ ַא ןיא יו

 רענייב יד טמענעצ סע זַא ,עלעכיימש שירזממ ,גולק ַאזַא טימ ןוא טַאקילעד ױזַא
 ?ןעיורפ ייב רענייז גלָאפרעד רעסיורג רעד שודיח ַא זיא .ןָא םיא טקוק ןעמ ןעוו

 ַא ףיוא טנעקַאב םיא טימ ךיז טָאה יז .םישדח עכעלטע ןיוש םיא ןעק עלחר

 רעטעּפש ןוא ָאניק ןיא יצ ,רעטַאעט ןיא םיא טימ טפָא טייג יז ,גניסנַאד
 ַא ןיא ןַארָאטסער ןופ -- ןטלעז טשינ רָאג ןוא ,טיורב-טנװָא ףיוא ןַארָאטסער ןיא
 ,גָאטרַאפ זיב טגנערברַאפ ןעמ ווו ,לַאקָאל-טכַאנ

 ,סעילַאה יד ןופ רעבייו יד ןסייו סע סָאװ ,סָאד טשינ סייוו עלחר רעבָא
 .גנוטיײצ-טַאלב רעד ןיא ךיז טקורד סָאװ ,ןַאמָאר םעד טשינ טנעייל עלחר םירָאװ

 ןייק ָאטשינ ,טלַאטשעג-ןשטנעמ ןיא ךאלמ ַא זיא רע זַא ,ןסקַאמ ןגעוו סייוו עלחר

 עקַאט םיא טָאה יז ןוא ,טלעוו עצנַאג יד ןרָאפסיױא לָאז ןעמ ןעוו ,םיא וצ רעטייווצ
 תומולח עטסיז יד רעביא יז טבעל ףָאלש ןיא ,המשנ ריא ןופ ןרעביפ עלַא טימ ביל

 ,העש רענעי ןגעו קנַאדעג ןיא יז טרעביפ ךַאװ רעד ףיוא ןוא ןסקַאמ ריא ןגעוו
 ,ןסקַאמ ריא וצ ,םיא וצ ןרעהעג ןצנַאג ןיא ךעלדנע ןיוש טעװ יז ןעוו

 טשינ זיא סקַאמ רעד טָא זַא ,סעילַאה יד ןופ רעבייוו יד ןסייוו רעבָא רַאפרעד
 רעריפרַאפ ַאזַא ךָאנ זַא ,טלַאטשעג-ןשטנעמ ןיא רעגיט ַא ,ףרוווסיוא ןַא יוז רעמ
 ,טלעװ עצנַאג יד ןרָאפסױא לָאז ןעמ ןעוו ,ןַארַאפ טשינ רַאג זיא רעגירטַאב ןוא
 -יפ צֹלַא טימ טנייפ עקַאט רַאפרעד םיא ןבָאה ,סעילַאה יד ןופ רעבייוו יד ,יײז ןוא
 עטסרעטיב יד ,עטסרעװש יד רעביא ייז ןבעל ףָאלש ןיא .המשנ רעייז ןופ ןרעב
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 -עג יד רעביא קנַאדעג ןיא יײז ןרעביפ רָאװ רעד ףיוא ןוא ןעלחר ןגעוו תומולח
 סָאװ עדוי-ימ ןטלָאװ ייז ןוא ,ןעלחר רעמירָא רעד ףיוא ךעבענ ןרעיול סָאװ ,ןרַאפ
 ןענעפעפיוא ,ריא וצ ןייגוצקעװַא ידכ ,סערדַא סעלחר ךיז ןסיוורעד וצ ןבעגעג
 ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,ןסייוו ייז סָאװ ץלַא ריא ןלייצרעד ,ןגיוא עטדנעלברַאפ עריא
 ןטיה ךיז לָאז יז ןענרָאװ יז ןוא ,ןסקַאמ ןגעוו ,ףרוטמ םעד טָא ןגעוו טנעײלעגנָא
 ןַאושז"ןָאד ַא יו רעקינייו טשינ ןוא רעמ טשינ זיא סקַאמ רעד טָא לייוו ,םיא רַאפ

 "דמש ענייז רַאפ ןעלחר ןצונוצסיוא יװ רעמ טשינ טניימ רע ןוא רעריּפרַאפ-ןעיורפ ַא
 .ןירטיצ עטשטעווקעגסיוא ןַא יוװ יז ןפרַאװוצקעװַא ךָאנרעד ןוא קיטש

 רעד ןיוש .רעבייוו יד ןשיווצ ,סעילַאה יד ןיא ךשוח ךיז טוט געט עטצעל יד
 טַאנָאיסנעּפ ַא ןיא ,ףרָאד ןפיוא ןעגנערברַאפ ןעלחר טימ סקַאמ זַא ,גָאט רעטירד
 ןיא רעבייוו יד רעבָא ,ןרעמיצ ערעדנוזַאב ייווצ ןיא ןעניווו ייז ,תמא .,קצָאװטָא ןיא
 וצ ידכ ,גנוטייצ טַאלב יד ייז ןּפַאכ גָאט ןדעי .קערש ןייא ןיא ןבעל סעילַאה יד

 -ייװו יד .ןעלחר טימ ךיז טרעה סע סָאװ ךיז ןסיוורעד וצ ידכ ,ןַאמָאר םעד ןענעייל
 טשינ טייו זיא עלחר זַא ,טנעיילעג ןיוש סָאד ןבָאה ייז ןסייוו סעילַאה יד ןופ רעב

 זַא ,ןוייא ןוא לָאטש ךיז טלַאה יז ,ןּפַאכ טכייל ךיז ןזָאל סָאװ ,ךעלדיימ ענעי ןופ

 ,ביל םיא טָאה יז ...ןכַאז ענעי ןגעוו ןדער וצ סָאװ וליפא ָאטשינ זיא "תא-ירה., ןרַאפ
 ;ןטרַאוװוצ ןוא דלודעג לסיב ַא ןבָאה זומ רע רעבָא ,םיא ךָאנ סיוא טייג יז

 ..ןצנַאג ןיא ,ץלַא ,תא-ירה ןכָאנ --
 טדער רע ,רעמיצ ןיא ריא ייב ּפָא רע טציז ןחהעש ,ּפָא טשינ טערט סקַאמ רעבָא

 דימת ןוא .תומוערת טָאה ,ךיז טרעזייב ןוא דניק ַא יו יז טעב רע ,ןירַא ריא ןיא

 ןופ לטיּפַאק סָאד רעביא ךיז טסייר ,תולודג עסיורג יד ןיא ןיוש טייגרעד סע ןעוו
 ,"טמוק ךשמה,, :קוסּפ-ףוס ןטימ ןַאמָאר

 סעלחר ןיא ,טנװָא זיא'ס :ךשמה םעד ןענעייל ןוא רעבייוו יד סע ןציז טָא ןוא

 טימ .,סקַאמ טציז ריא ןבענ ןוא עקטעזָאק רעד ףיוא טגיל יז ,רעטצניפ זיא רעמיצ
 -עגֹנָא הוואת ןופ עריא ןיא ,רעיוא ןיא ריא רע טרעטסילפ םעטָא ןטילגעצ-סייה ַא

 -ןדייל טימ לופ רעטרעוו טימ יז רע טרוכיש ,רעטרעוו ענעסירעגּפָא ,ןּפיל ענעלָארד

 ןרעפעלש ןוא ןזיורבעצ ,טולב סָאד ףיוא ןכָאק סָאװ רעטרעוו ,רעגַאב ןוא טפַאש
 ןיא יו ןפרָאװרַאפ תוקיתמ טימ ּפָאק רעד ,ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ טגיל עלחר .ןייא
 ןוא םעטָא ןסייה ןייז זיולב טליפ יז ,דייר סנסקַאמ טשינרָאג ןיוש טרעה יז ,למערד

 ,,טמוק ךשמה ---
 -פיוא ךיז עקרעשיפ יד עסעט טָאה -- ףפערט םיא לָאז קילגמוא זייב ַא ,יוא --

 טסייוו רע דניק םעד טימ ןָאטּפָא ךָאנ ךָאד טעוו סַאבלעק רעד -- טרָא ןופ ןסירעג
 !ךעלקילגמוא ןכַאמ ךָאד יז טעו רע !סָאװ

 -דנעה:-סנירג יד עגייפ טָאה --- ןריפרַאפ ךָאד יז טייג רע !רימ וצ קיטייוו ַא --
 סעּפע ךָאנ ריא ןעק רע -- סעכ ןופ םינּפ סָאד ןבירעג ךיז טנעה יד טימ עקרעל

 ענייז ןופ דניק סָאד ןסיײרוצסױרַא ידכ ןעמ טוט סָאװ ,עקניניורק ףָאט סטכעלש
 ןָאט ריא טימ ליוו רע סָאװ ,ךָאד טעז'מ ?לגענ עשינָאלווייט

 ןוא טעּפילכעצ ךיז עקרעלזדנעג יד הרש טָאה -- ךעבענ ןייטש רעטנלע ןַא --

 ךיז לָאז סע רעוו םענייק טשינ טָאה --- ךוטרַאפ ןעיולב ןטימ זָאנ יד ןשיװ ןעמונעג
 .ןעמעננָא ריא רַאפ

 ןציז עשז-סָאװ -- ןגירשעצ עגייפ ךיז טָאה --- !םינמחר ינב ןדיי !ןשטנעמ ---
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 ,רעייט ךָאד זיא עגר עדעי ?טשינ ןעמ טוט עשז-סָאװ ,טנעה עטגיילרַאפ טימ רימ
 .ךַאז ַאזַא וצ ןזָאלרעד טשינ ךָאד רָאט'מ ,ןָאט וצ סעּפע ןעז ףרַאד'מ

 יִצ ,סייו רעקידעבעל רעד טָאג -- טרעטיבעג הרש טָאה -- רימ זיא ייוו --
 ןלזג .ַאזַא ,ןסירעצ םיא ךַאי טלָאװ רעקיטש ףיוא ..ןעמעלַא ךָאנ ןיוש זיא סע

 ,חצוד ַאזַא

 -עגּפָא גנולצולּפ עסעט ךיז טָאה -- ןגָאז קנע לע ךָאי סָאװ ,רעבייוו ,ס'טרעה ---
 רימָאל ,טַאלב סָאד טכַאמ ןעמ ווו טרָאד ,עיצקַאדער רעד וצ ןייג רימָאל --- ןפור

 ,ןָאט וצ ןעז סעּפע לָאז'מ ,ןדעררעביא םיא טימ ןוא ןײלַא רָאטקַאדער םוצ ןײגניײרַא

 ןיא ןייק ןרעגעצ טשינ רימָאל .טייהרערשכ ךָאנ ןעװעטַארוצּפָא דניק סָאד ידכ
 ...ץרוק זיא טייצ יד םירָאװ ,ןייג ןיוש רימָאל ,ןטרַאװ טשינ עגר ןייא ןייק ,טונימ

 ןענייז סעילַאה יד ןופ רעבייוו יירד יד ןוא ןרָאװעג ןלעפעג זיא ןַאלּפ רעד
 ןַאמָאר רעד ךיז טביירש סע ווו ,גנוטייצ-טַאלב רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא קעװַא
 ,ןסקַאמ טימ ןעלחד ןגעוו

 ,עקרעשיפ יד עקַאט ןעוועג זיא עקרעכערּפשריפ יד

 יז רָאנ יו ,ןָאטעג גערפ ַא קילייא יז טָאה -- !רָאטקַאדער םעד ןעז ןָאק'מ ---
 .עיצקַאדער רעד ןופ לעוװש יד רעבירַא זיא

 -- סיוארָאפ ןָאטעג קור ַא ךיז עגייפ טָאה -- ?ןָאק'מ יצ ,טסייה סָאװ ---
 !זומ ןעמ

 -רעביא ריט רעד ייב רעצימע טָאה -- !רָאטקַאדער םעד ריא טפרַאד סָאװ ---
 : ,טגערפעג

 ףרַאד'מ -- ןפורעגּפָא הרש ךיז טָאה -- טפעשעג קיטיינ ַא םיא וצ ןבָאה רימ --
 ,קילגמוא ןַא ןופ דניק שידיי ַא ןעװעטַאר

 ןדי-בתכ ןוא ןעגנוטייצ ענעפרָאװעגנָא טימ שיט ַא ייב ,דחוימ רדח ַא ןיא
 -מוא טשינ ךיז תליחת טָאה רע .ןבירשעג סעּפע ןוא רָאטקַאדער רעד ןסעזעג זיא
 ןענַאטשעג ןענייז רעבייוו יד .רעמיצ ןיא ןײרַא ןענייז סָאװ רעבייוו יד ףיוא טקוקעג
 ןגיושעג ןוא ריט רעד ייב ןענַאטשעג ץרא"ךרד טימ ,עטמוטשרַאפ

 לסיב ַא םיא ןגיוברַאפ ,ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא רָאטקַאדער רעד טָאה ךעלדנע
 וצ ןפרָאװעג קילב ןקידלוטיב ַא ,םורַא ןביוא ,ןלירב יד ךרוד ןוא טייז ַא ףיוא
 :רעבייוו יד

 ?ריא טגנַאלרַאפ סָאװ ---

 ןפורעגּפָא הרש ךיז טָאה --- ,רָאטקַאדער רעה ,ןיא וצ ןעמוקעג ןענייז רימ ---

 ןלָאז יז ןליוו רימ --- ,שיט סרָאטקַאדער םוצ רעטנענ ךיז טרַאשעג עקכעלעמַאּפ ןוא
 -ַאה יד ןופ רעבייוו ָאמ ןענעז ץניא .קילגמוא ןַא ןופ רעטכָאט עשידיי ַא ןעװעטַאר

 גָאט עלַא סע ןפיוק ,טַאלב רעייא ןטלַאה רימ ,ָאמ ןענעז ןשטנעמ עטסָארּפ ,סעיל

 זַא ,וצרעד ןזָאלרעד טשינ ןענעק רימ ,תולווע ןייק ןגָארטרַאפ טשינ ןענָאק רימ ןוא
 ןַא לָאז וצרעד המותי עקידכעלייק ַא ןוא דניק ךעלטנרָא ןַא ,רעטכָאט עשידיי ַא

 .ןעשעג הלווע

 --- ,גנידצלַא ןכַאמ יז ןענעק טַאלב סניא ךרוד ,ןפלעה ָאד זדנוא ןענעק יז רָאנ--
 זה רעזדנוא ןופ סָאבעלַאב רעד טָאה ךָאװ ענעי -- ,טּפַאכעגרעטנוא עגייפ טָאה
 ,רעטסוש ןעמערָא ןַא הריד רעד ןופ ןפרַאװסױרַא טזָאלעג
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 רעסַאנ ,רערעטצניפ ַא -- ןסירעגרעביא עסעט טָאה -- !הרובק ַא ?הריד ַא --
 ןבלַאװש ךעלציּפ סקעז טימ קינטוטַאל ַא ,רעטסוש רעמערָא ןַא ,רעלעק ַא ,בורג
 | .ךעבענ ןבלַאװש עמערָא ,רעדניק

 רעטייוו עגייפ טָאה --- עיצקַאדער רעד ןופ שטנעמ ַא סרעקנע ןעמוקעג זיא --
 "עג ךיז טָאה סע זַא ,ןײרַא טַאלב ןיא השעמ עצנַאג יד טלעטשעגניײרַא -- טדערעג

 טָא רעקיטש ףיוא ןסיירעצ ,ןתיממ טלָאװעג סָאבעלַאב םעד טָאה ןעמ ,ךשוח ןָאט

 ארומ ,סַאג רעד ףיוא ןזייוו טנָאקעג טשינ ךיז רע טָאה טייצ ךָאוװ ַא .ךָאבלערט םעד

 קירוצ טניווװ רעטסוש רעד ףפלָאהעג טָאה'ס ןוא ,ןקעטשוצסיורַא זָאנ יד טַאהעג
 ,הריד ןייז ןיא

 ,ָאי ,טצעזעגרָאפ הרש טָאה -- ,ָאי ?ןעמוקעג דיירוצ סָאד זיא סָאװ ןגעקַא --
 יאוולח ,עכעלטנרָא ןַא ,לדיימ קידתועינצ ַא ,דניק רעייט ַא זיא עלחר ,ןעלחר ןגעקַא

 ןיק ןעשעג טשינ ריא רָאט סע ןוא ,ןרָאװעג טגָאזעג רעדניק עשידיי עלַא ףיוא
 | .טטכעלש םוש

 -עגוצ עסעט טָאה -- ןרעװ טרענימעג טשינ ריא רָאט ּפָאק ןופ רָאה ןייק --
 .רעייפ ןבעג

 "עוו -- ,ןָאטעג גערפ ַא זעוורענ רָאטקַאדער רעד טָאה --- ?עלחר רעסָאװ --
 ?ריא טדער ןעמעוו ןעג

 טביירש סע .טדער ןעמ ןעמעוו ןגעוו ,רָאטקַאדער רעה ,טוג ץנַאג ןסייוו יז --
 !טַאלב רעייא ןיא ריא ןגעוו ךָאד ךיז

 ַא ָאד ןעמ ףרַאד סָאװ -- ,םילכ יד ןופ סױרַא עגייפ ןיוש זיא -- ,יז ןרעה

 ןטרָאד טגיל'ס .טַאנָאיסנעּפ רעקצָאװטָא ןַא ןיא טציא ךיז טניפעג עלחר ,ןדער וצ ךס
 עשיטנַארפ יד טימ ָא רעד ,עלעסקַאמ רעכירק-עסקיש רעד ,גנוי רעד טכַאנ ןוא גָאט
 ןזָאלוצ טשינ וצרעד ןענעק יז ןוא ןריפרַאפ דניק סָאד ליוו רע רָאנ .ךעלעסנָאוװ

 טעװ רעמָאט ןוא טַאלב סָאד ָאמ ןפיוק ירפ רעד ןיא ןגרָאמ ?ןרעה יז ,ןײלַא יז רָאנ
 עלַא ןהיא ייב רימ ןלעװ ,טכַאנ רעד רעביא סטכעלש סעּפע ןעשעג ןעלחר הלילה

 טעװ סע זַא ,ןגָארטעצ ץלַא ָאד ךייא טע'מ ,עיצקאדער רעייא ןיא ןקַאהסיוא ןביוש
 סָאד .עיצקַאדער רעצנַאג רעייא ןופ טשינ ןוא ךייא ןופ טשינ ןביילב טשינ ןמיס ןייק
 ?ןרעה יז ,טייצ ךָאנ זיא סע ןמז לכ ןרעוו טעװעטַארעגסױרַא זומ דניק

 :טכַאלעצ ךיז טָאה רָאטקַאדער רעד

 א ,השעמ עטכַארטעגסיױא ןַא ךָאד זיא'ס ?ריא טדער סָאװ ןגעוו ,רעבייוו--

 .ַאזַא ןַאמָאר

 סע ןוא דניק לדייא ןַא זיא עלחר ...טכַארטעגסיױא ןייז לָאז ,ןַאמש ,ןַאמָאר ---
 ?ןרעה יז ,ןעשעג טשינרָאג ריא רָאט

 .קעװַא ןענייז רעבייוו יד ןוא

 ןַאמָאר ןופ ךשמה רעד טקורדעג ןעוועג גנוטייצ-טַאלב רעד ןיא זיא סנגרָאמוצ
 ןיוש טָאה סע ןעוו ,רעטצעל עמַאס רעד ןיא עקַאט רעבָא ,טונימ רעטצעל רעד ןיא
 ,ףָאלש ןשיגרַאטעל ריא ןופ טּפַאכעגפױא עלחר ךיז טָאה ,תושפנ תונכס ייב ןטלַאהעג
 ;ןעגנורּפשעגפיוא זיא יז ןוא ןָאט ריא טימ ליוו סקַאמ סָאװ ןעזרעד



 608 ןעזָאר .י רעב

 סױרַא ,טסניימ וד סָאװ ןיוש ייטשרַאפ ךיא ,טסליוו וד !נָאװ עז ךיא !ַאהַא --
 .סיוא טלָאװעג ךימ טסָאה !טלַאטשעג-ןשטנעמ ןיא רעגיט ,רעגירטַאב ,בוטש ןופ

 -ייז רענעמ עלַא ,ןגירטַאב ערע ןיימ ןיא ךימ ,ךעלעדייר עסיז טימ ךעמ ןעמענ ,ןצונ
 ףיוא ךיז טיײטשרַאפ יז רעבָא ,המותי עטנלע ןַא זיא עלחר .רעצונסיוא עכלעזַא ןענ

 - ,ןכַאז עכלעזַא

 ףיוא טגײלעגקעװַא עלחר ךיז טָאה ,בוטש סעלחר ןופ סױרַא זיא סקַאמ זַא ןוא
 ,,"טמוק ךשמה , --- ןוא ןיירַא ןשיק ןיא טנייוועצ ךיז ,רעגעלעג ריא

 טימ טנייוועגטימ ןבָאה ייז ,גָאט ןטוג ַא טַאהעג ןבָאה סעילַאה יד ןיא .רעבייוו יד

 סָאװ ,דיירפ ןופ טנייוועג ייז ןבָאה רקיע רעד .טנלע ןוא רעצ ריא קידנליפ ,ןעלחר
 ןוא דנַאש ןוא הּפרח ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא זיא רעטכָאט עשידיי ערשכ ַא
 ,סעילַאה יד ןיא רעבייוו יד ןופ ימ רעד ,ימ רעייז קנַאד ַא ןעשעג זיא סָאד זַא --

 ,(1957 ןרָאבלעמ ,ןטפירשש ענעבילקעג :ךוב םענופ)
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 "ךיי-םילהת, םעד ןביירש ןָא טביוה שַא םולש

2( 

 עיצַאקַאװ רעד ןופ עשרַאװ ןייק קירוצ ןעמוקנָא ןיימ ךָאנ ,1932 ןזיא רָאי סָא
 ,קיטימכָאנ רעגײזַא 2 ,ךעלנייוועג יוװ ,ךיא ןיב --- קיטיירפ ַא ןיא ןעוועג זיא'ס ר

 יד ףיוא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו .גָאטימ ןסע ןײארַאפ-ןטַארעטיל ןיא ןעגנַאגעג
 רימ טמוק ,ןייארַאפ ןופ לַאז םעד ןיא ןיײגוצפױרַא ּפערט עכעלקיצומש עטנַאקַאב
 -ָאמ,, ןופ רָאטקַאדערטימ רעד ,יקצינּפוטס .י .ש דניירפ רעטלַא ןיימ ןגעקטנַא דָארג
 :גָאז ַא רימ טיג רע ןוא ,"טנעמ

 ,לַאז סע ןסיורג ןיא ךייא ףיוא טרַאװ שַא םולש ,וצ ךיז טלייא ,גרעבנעזָאר --
 ןטשרע םעד טכַאמעג בָאה ךיא ןעוו .ץרַאה ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא רימ טָאה סע

 ;ןומזּפ ןבלעז ןטימ ןוא ,שטיװַאר ךלמ ןגעקטנַא רימ טמוק ,ריט רעד וצ טירש
 ןוא עלייוו ענייש ַא ךייא ףיוא ָאד ןיוש טרַאװ רע ,םורַא ךייא טכוז שַא םולש ---

 !קידלודעגמוא רעייז זיא רע

 ?ןענירעד ןטימניא גנילצולּפ סעּפע סָאװ ;ןייטשרַאפ טנָאקעג טשינ בָאה ךיא
 ..?עשרַאװ ןייק ןעמוקעג סָאד רע זיא ןעוו ןוא ,ןבָאה קיטיינ ױזַא ׁשַא ךימ ףרַאד סָאװ

 ןעוועג זיא סע וװ ,לַאקָאל ןלָאמש םעד ךיודַא לענש ייג ךיא ,ריט יד ןפע ךיא
 ,לַאז ןסיורג םוצ ריט רעטנפעעג רעטיירב רעד ןיא ןייטש ביילב ןוא טעפוב רעד
 ,דליב-לייא ןגייא ןייז רעטנוא עקַאט ,טנַאװ רעד ייב ןָאנביױא ןציז ןשַא קילברעד ךיא

 -סייוו ןגנַאל ַא ייב ,םיא םורַא ,אבלענַאק רעלטסניק רעזירַאּפ ןטמירַאב ןופ ןלָאמעג

 :טפַאשלעזעג רעשידיירעװעשרַאװ רעד ןופ רודה ילודג יד ןציז ,שיט ןטקעדעג

 רעּפיש קחצי ר"ד ,ןַאמיינ .מ .י ;??טנייה,, ןופ רָאטקַאדער רעד ,גרעבדלָאג םהרבא
 ןציז טזָאל ,ףיוא טגנירּפש רע .ךימ טעזרעד שַא ,ןטייקכעלנעזרעּפ ערעדנַא ךָאנ ןוא

 רימ וצ רע טמוק ,"גָאט ןטוג ַא, וליפא ייז קידנגָאז טשינ ןוא ,טייל עסיורג עלַא יד

 :רימ וצ סיוא טפור ןוא םערָא ןרעטנוא םענ ַא ךימ טיג ,וצ
 ..ןיוו ןופ ךייא וצ ןעמוקעג לעיצעּפס ןיב ךיא ...!גירעבנעזָאררר ,טמוק ---
 ַא טימ זַא ,טלייצרעד רעביירש-"טנייה, יד ןופ רעצימע רימ טָאה רעטעּפש

 טקעטש ׁשַא .עיצקַאדער ןופ ריט יד ףיוא לַארּפ ַא םיצולּפ ךיז טיג רעירפ העש ייווצ
 "?גרעבנעזָאר זיא ווו, :גערפ ַא ךיז טיג ןוא ּפָאק םעד ןיירַא

 -- רעצעזרעביא ,טסירַאומעמ ,טסינַאמָאר ,רעליײיצרעד -- גרעבנעזָאר המלש

 ןיא ועשזאקסאל ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןזיא ,ןענַאמָאר עשירָאטסיה עייר ַא ןופ רבחמ

 1941 טניז .ךיירקנַארפ ןיא רעטעּפש ,עשרַאוו ןיא טניװועג גנַאל-ןרָאי טָאה .1896 רָאי

 .שַא םולש ןופ רַאטערקעס רעד ןעוועג גנַאל רָאי טכַא .קרָאי וינ ןיא
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 -יל ןיא גָאטימ ךיא סע טייצ רעד ןיא ךעלנייוועג זַא ,טרעלקרעד םיא טָאה ןעמ
 -עג טשינ ןוא וצניהַא טזָאלעגקעװַא טרָאד ןופ דלַאב ךיז טָאה רע .ןײארַאפ-ןטַארעט

 -נעזרעּפ עטנכערעגסיוא רעירפ יד ןשיוצ טצעזעגקעװַא ךיז רע טָאה ,ךימ קידנעניפ
 ,ץכעסייבוצ טימ ייט ןעקנורטעג ,טסעומשעג ןוא ןטייקכעל

 טשינ רעירפ םענייק טָאה רע ,טכירעג טַאהעג טשינ ןשַא ףיוא ךיז טָאה רענייק
 ןלַאפעגנייא :רעוויסלוּפמיא ןַא רעייז רוטַאנ רעד ןופ זיא שַא ,טמוק רע זַא ,ןבירשעג
 לָאז ךַאז יד רעווש יו ,סיוא ףכית םיא רע טריפ ,קנַאדעג ַא טנעמָאמ ןפיוא םיא
 ןרעביא ןָאטעג ילפ ַא אמתסמ םיא זיא ,ןיוו ןיא ןעוועג זיא רע .םיא רַאפ ןייז טשינ
 טשינ זיא עשזדַאמ זַא טרפב ,גנַאל טינ רע טכַארט ...ןגרעבנעזָאר ףרַאד רע :ּפָאק
 !עשרַאװ ןייק אדייה -- ןוא טעליב ַא טפיוק ,ןטלַאהּפָא םיא לָאז סָאװ ,ייברעד

 ךָא ךימ טקוק ,עלייוו ַא ּפָא ךיז רֶע טלעטש ,12 עקצַאמָאלט ןופ קידנעמוקּפָארַא

 :גערפ ַא ךימ רע טיג םיצולּפ ןוא קילב ןטימ ךימ טשרָאפ רע

 ?טייצ טָאה ריא ,גירעבנעזָארר --

 ,יאדווא ליוו רע לייוו ,"טייצ בָאה ךיא,, יצ ,ךימ טגערפ רע זַא טניימעג בָאה ךיא

 :םיא ךיא רעפטנע .ןטײלגַאב ווו-ץעגרע םיא לָאז ךיא
 ,.י!ָא* --- 

 ,רעטייו ךימ רע טגערפ -- ?"טנייה , ןיא טעברַא ריא סָאװ סָאד ןוא ,ונ --
 רעד וצ טשינ שטנעמ רעד טדער סעּפע זַא ,ךיז ייב טכַארט ןוא ןָא םיא קוק ךיא

 טייצ ןייק ןבָאה טשינ ךיא לעװ "טנייה,, ןיא טעברַא ךיא זַא ...?סע טסייה סָאװ ,ךַאז
 .!ןטײלגַאבוצוצ ווו-ץעגרע םיא

 טָאה רע ןוא קילב ןטרעדנווװרַאפ ןיימ ןיא ןכייצ-עגַארפ םעד טנעקרעד טָאה רע
 ;ךיז טכיררַאפ

 ןכַאמ ךייא ליוו ךיא ?עצינ ןייק ןרָאפ וצ רימ טימ טייצ טָאה ריא יצ ,ןיימ ךיא --
 .ןבעגעגוצ לייוו ַא ךָאנ רע טָאה ..."רעטעררקעס,, ןיימ רַאפ

 טלָאװעג טשינ םיא בָאה ךיא .עיציבמַא ןיימ טקעוװעגפיוא ןיוש ךיז טָאה ָאד
 -טלַאק ץנַאג בָאה ךיא ןוא טשַאררעביא ךימ טָאה גָאלשרָאפ ןייז קרַאטש יװ ,ןזייוו
 :טרעפטנעעג קיטולב

 ...עצינ ןייק ןרָאפ ךייא טימ ןָאק ךיא ,טשינ סָאװרַאפ ---

 עטשרע ןייז טרזחעגרעכיא רעדיװ ׁשַא טָאה -- !טייצ ןעד טָאה ריא ןוא ---

 !?טנייה, םעד רַאפ ןבאררש ךָאד טפרַאד ריא -- עגַארפ

 ,רעטעברַאטימ רעטסקינייװעניא ןייק טשינ ןיב ךיא זַא ,טרעלקרעד םיא בָאה ךיא
 ןופ ךיוא ןָאט ןענָאק סָאד ךיא לעװ ,ונ .ןעגנוצעזרָאפ ןיא ןַאמָאר ַא קורד ךיא רָאנ
 ...טסָאּפ רעד ךרוד ,סנטייוורעד

 ןיא ךיוא ךָאד רע טביירש טָא םירָאוװ ,לכש ןפייוא טגיילעג סָאד ךיז טָאה ןשַא
 !טסָאּפ רעד ךרוד ןטעברַא ענייז טקיש רע ןוא "טנייה,,

 רימ ןוא קצָאװטָא ןייק לסיב ַא ןרָאפסױרַא רימ טימ ריא טעװ לייוורעד ,טוג --
 ,טרָאּפסַאּפ ןשידנעלסיוא ןַא טייצ רעד רעביא וצ ךייא טיירג .ןטעברַא ןבייהנָא ןלעוו
 טייז .עצינ ןייק ןרָאפטימ רימ טימ ריא טעװ ,םשה הצרי םא ,הנשה שאר ףיוא ןוא
 ןלעוו רימ ןוא ?יקסיעּפָאריײא,, לעטָאה ןיא ירפרעדניא רעגײזַא טכַא רימ ייב ןגרָאמ-
 ,ןַאב רעד וצ ןרָאפ ןעמַאזוצ
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 ןפָאלעגקעװַא םודנעּפ-םודנעה ןיב ךיא ןוא טנגעזעגּפָא רימ טימ ךיז טָאה רע

 עקצַאמָאלט ןופ טנעָאנ רעד ןיא טניווועג טָאה רעכלעוו ,רעדורב ןרעגניי ןיימ וצ

 ןופ יװ ,ןפָארטעג טָאה ךימ סָאװ ,קילג םעד ןגעוו טלייצרעד םיא בָאה ךיא ןוא סַאג

 ..!ןלַאפעגּפָארַא למיה

 -עצ ַא רעדורב ןיימ טָאה -- ..!לבייה ןדייז ַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג טסיב --

 .ןָאטעג גָאז ַא רימ וצ האנק ןָא טשינ ןוא רעטלַארטש

 גנומיטש רענעביוהעג ַא ןיא רָאג ןעוועג ןיב ךיא :ןענעקייל ךיא לָאז יאמל ןוא

 ַא ןוא ןײארַאפ-ןטַארעטיל ןיא ןפָאלעגפױרַא דלַאב ןיב ךיא .טָאבנָא סשַא בילוצ

 קילג ןשילרעטסיוא םעד ןגעוו ןגעלָאק עטסטנעָאנ עניימ טלייצרעד רעטענילכרַאפ

 .טזָאלעגּפָארַא רימ ףיוא ךיז טָאה סָאװ

 ןטלַאק ַא טימ יװ ןסָאגעגּפָא ךימ ןבָאה ןגעלָאק עניימ ןופ בור סָאד רעבָא

 :רעסַאװ רעמע

 -!ןקעל טשינ קינָאה ןייק ןשַא ייב טסעוו --

 בָאה ךיא .סיפ יד ףיוא ןענַאטשעג ןיוש ךיא ןיב ,ירפ רָאג תבש ,סנגרָאמוצ

 ךיז טפיוקעג .טגָאמרַאפ בָאה ךיא סָאװ ,םידגב עטסעב עניימ ןיא טצוּפעגסיױא ךימ

 בָאה ךיא ןוא ,טַאװַארק ןקיברַאפ םענייש ַא ןוא דמעה יינ ַא שינעעשעג רעד דובכל

 .?יקסיעּפָאריײא,, לעטָאה םייב טייצ רעד וצ טלעטשעגוצ ךיז

 "קיד ןוא ןקירעדינ ַא ,ןַאמ ַא ךָאנ טימ ןסיורדניא ןענַאטשעג ןיוש זיא ׁשַא

 רעד ןעװעג זיא סָאד ,,,"?!לביטש, :טלעטשעגרָאפ רימ רַאַּפ םיא טָאה רע .ןכעל

 ןיק ןרָאפעג ךיױא זיא רע .רעגעלרַאפ ןוא טַאנעצעמ רעשיערבעה רעטמירַאב

 ,קצָאװטָא

 -רעד רימ טָאה שַא .לַאזקָאװ םוצ ןרָאפעגוצ ןוא יסקַאט ַא ןעמונעג ןבָאה רימ

 .סַאלק עטייווצ ןטעליב יירד ןפיוק ןסייהעג ןוא טלעג טגנַאל

 :שַא רימ וצ טכַאמ ,קצָאװטָא ןייק ןעמוקעגנָא

 ךיז טכוז ריא ןוא ,"אינעגוע,, לעטָאה ןיא ןייטשנייא לע ךיא ,גרעבנעזָאר ---

 ,טניווװ 'ריא ווו ,ןגָאז רעטעּפש רימ טמוק ןוא לעטָאה ןרעקיליב ַא סיוא

 ןפרַאד לעװ ךיא סָאװ ןוא טביירש רע סָאװ ,טגָאזעג טשינ ץלַא ךָאנ רימ טָאה רע

 .וצרעד טייהנגעלעג ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע ,תמא .ןָאט

 -עירעטָאל, ןטכירעגמוא ןופ קילג טימ טלופעגרעביא ליפ ױזַא ןעוועג ןיב ךיא

 רַאפ ןשַא ףיוא קיסָאודרַאפ ןייז וצ ןסעגרַאפ טַאהעג רָאג בָאה ךיא זַא ,"סניוועג

 ...לעטָאה ןרעקיליב ַא ןעגניד רימ ןסייה ןייז

 ךָאנ ,רעטעּפש לסיב ַא ןיירַא לעטָאה ןיא ךיז וצ ןעמוקוצוצ ןטעבעג ךימ טָאה רע

 ןוא רעמיצ ןייז ןופ לעװש יד ןטערטעגרעבירַא ןיב ךיא ןעוו ,למערד-גָאטימ ןייז

 םעד ןבָאה וצ טשינ ידכ ,ןּפַאלקוצנָא ךיוה רעירפ ,ךיז טייטשרַאפ ,ןסעגרַאפ טשינ

 טּפירקסונַאמ ןייז טגנַאלרעד ׁשַא רימ טָאה ...טָאּפָאצ ןיא לָאמַא סָאװ ףוס ןבלעז

 ןעמָאנ םעד טגָאזעג רימ טָאה רע ןוא ךעלתויתוא עטקיצרַאפ עטנַאקַאב יד טימ

 .קרעוו םעיינ ןייז ןופ
 ,"דיי-םילהת ,, רעד ןעוועג זיא סָאד

 סע ןיא ׁשַא יװ ,קרעוװ םעיינ םעד ןיא ובורו ושאר ןָאטעגנײרַא ןעוועג זיא ׁשֵא

 רע ןוא ןדלעה ענייז טימ טמעטָא רע .ןַאמָאר םעיינ ַא טביירש רע ןעוו ,ךעלנייוועג

 יַאּפש ,טגעלפ רע .ךוב ןקיזָאד םעד ןגעוו רָאנ יו שרעדנַא סעּפע ןגעוו טינ טדער
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 עשידיסח ענעדישרַאפ ןלעטשּפָא ,ןסַאג רעקצָאװטָא יד רעביא רימ טימ קידנריצ
 ,ןַאמנגנוי ןשידיסח ַאזַא םענייא טָאה רע .ןכערּפשעג ייז טימ ןריפרַאפ ןוא טיילעגנוי
 -ערפסיוא ןביוהעגנָא ןוא טלעטשעגּפָא ,לבייוו ןגנוי ןייז טימ ןעגנַאגעג זיא רעכלעוו
 -רעד ןוא ,הסנרּפ טימ זיא יװ ןוא רעדניק טָאה רע יצ ,ןבעל ןייז ןגעוו םיא ייב ןג
 -רַאפ שממ םיא ןוא קילב ןשירעלטסניק ןייז טימ ןעגנורדעגכרוד םיא רע טָאה ייב
 ,ךיז ןיא טעייד

 ןייז וצ ךעלנע ןייז וצ ןזיוועגסיוא םיא ךיז טָאה ןַאמרעגנוי רעשידיסח רעד
 םיא רע טָאה .טריסערעטניארַאפ םיא ןיא ןעוועג זיא רע ןוא "דיי-םיליהת ,, ןופ לאיחי
 -געָאנ ַא סנייז ןעוועג זיא רע .טהנעטעגנייא םיא טימ קיצרַאה ױזַא ןוא טלעטשעגּפָא
 .טַאהעג ביל םיא טָאה רֶע ןוא ןדנוברַאפ םיא טימ קידהמשנ ,רעט

 ןקיטעזוצנָא ידכ ,ןליוּפ ןייק ןעמוקעג לעיצעּפס אמתסמ "םיא ,, בילוצ זיא שא
 ,טפַאשדנַאל רעשיליוּפ רעד טימ ,ןדיי עשידיסח עשיליוּפ עקיזָאד יד טימ גיוא ןייז

 טמעטָאעג שממ טָאה רע .טעיידעג ןוא טעוועדַאהעגפיוא ךיז ןבָאה ןדיי עקיזָאד יד ווו

 רעטעּפש ןוא ,דייר שרעייז ןופ ןוגינ םעד ךיז ןיא טּפעשעגנייא ןוא הביבס רעד טימ

 ענעבירשַאב-טכידעג יד רעביא ןעגנַאגעגפיױא רעדיוו קידעבעל יו םיא ייב ייז ןענייז
 ,"ךיי"םיליהת,, ןופ ךעלטייז

 ןופ ךיז טָאה סע .לטיּפַאק ןטשרע םעד ןופ ךעלטעלב יד ןעגנולשעג בָאה ךיא

 -גדיי ןשילױּפ ןופ חיר ןטימ ןעמַאזוצ ,דרע רעשיליוּפ רעד ןופ חיר רעד טליפעג ייז

 ךיא .טנַאלַאט ןקיזיר ןייז ןופ חוכ ןטימ ערעייז הביבס יד טרעדלישעג טָאה רע .םוט
 דלַאב ,קרעוו ןזעידנַארג ןקיזָאד םעד ןופ רענעייל רעטשרע רעד סלַא ,סלָאמַאד בָאה
 טציאיזיב ענייז עלַא ןופ עזעטניס יד ןייז טעװ "דיי-םיליהת,, רעד זַא ,טצַאשעגּפָא
 זיא טרָאד .דיי ןשילױוּפ םעד ןרעדליש ןוא ןעלדנַאהַאב סָאװ ,רעכיב ענעבירשעגנָא

 ןָאט וצ ןבָאה סָאװ ,קרעוו ערעדנַא עלַא ןוא ?דיגנ המלש 'ר, ,"לטעטש., סָאד ןַארַאפ

 ,"לובמ ןרַאפ,, עיגָאלירט רעד ןופ *עשרַאװ,, ןיא יו ,דיי ןשיליוּפ ןטימ

 רעד,, קרעוו ןשידיי ןטסערג סלָאמַאד סשַא ןופ טרובעג םייב ןענַאטשעג ןיב ךיא
 ,היכז עסיורג ַא רַאפ ןטלַאהעג סע בָאה ךיא ןוא ,"דיי-םיליהת

 ןשַא ךיא בָאה ָאד ןוא -- ןעוועג טניוטשרעד קינייװ טשינ ךיא ןיב רעבירעד
 -ַאב רעטעּפש ןכָאװ עקינייא טימ םיא בָאה ךיא ןעוו --- לקניוו ַא ךָאנ ןופ טנעקרעד
 -רָאג ןשיסקַאז םוצ סױרַא רעטצנעפ יד טימ ,"להירב,, לעטָאה ןיא עשרַאװ ןיא טכוז
 יד ןופ ,ןצכערק קרַאטש ןוא טעב ןיא ןגיל גָאט ןטימניא םיא ןפָארטעג ןוא ןט
 | ,ןרערט ןענורעג םיא ןענייז ןגיוא

 .טגערפעג םיא רענעקָארשרעד ַא ךיא בָאה -- ...?שא ,ךייא זיא סָאװ ---

 -טוק "רעקישיר,-טרַאה ןייז ףיוא רע טָאה -- ...ןבַאררש טשינ ןָאק ךיא --
 ,טנייוועצ ךיז שממ דניק ַא יו ךַארּפשסיױא רענ

 ..טניימ רע סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טשינ ןוא טשַאררעביא טקוקעגנָא םיא בָאה ךיא

 ,טגערפעגרעביא םיא ךיא בָאה -- ...?סָאד טסייה סָאװ .,.טשינ יײטשרַאפ ךיא --

 טָאה -- ..ןבירשעגנָא ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,ךעלטיּפַאק עלַא ןסַארעצ ייג ךיא --
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 טשינ רעמ ןָאק ךיא -- רימ וצ טדערעג קידנענייװ דניק טעשטשעיּפעצ ַא יװ רע
 ,..טלַא ןיוש ןיב ךיא ,ןבַאררש

 .!רָאי קיצפופ ןוא ייווצ יו רעמ טשינ ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא שַא םולש

 יד טיול זַא ,גנוניימ ןיימ םיא טגָאזעג ןוא ןקיױרַאב ןביוהעגנָא םיא בָאה ךיא
 ןייז ?דיי-םיליהת, רעד טעװ ,ןבירשעגנָא ןיוש טָאה רע סָאװ ,ךעלטיּפַאק עכעלטע

 ךיז לָאז רע זַא ןוא ,ןפַאשעג לָאמַא זיא'ס-ןעוו טָאה רע סָאװ ,ךוב עטסקרַאטש סָאד
 .ךעלטיּפַאק ענעבירשעגנָא יד ?ןסיירעצ,, ןטימ ןלייאוצ טשינ ךָאנ

 טצריקעג ,1958 קרָאי ןינ ,טנעָאנ רעד ןופ שא םולש :ךוב ןופ
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 : 5 7 בײ ב יו נפ ייד נס ,,י נס ייד יי ,,יינס ,ידנס יי מס ,,,ינט ,,ינ י"ב

 ְ ןייטשטַאר לאומש

 ליצז ךאלמ עליהמלש יבר

 יב 2

 א ןעוועג זיא ,םירפס ערעדנַא ליפ ןופ רעסַאפרַאפ רעד ,"הנומאהו תדה

 תונואג ןייז ץוח ַא סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ עקיטייזלא ןוא עכעלרעה ,עסיורג

 ןיא הנומא רערעטיול ןופ רעייפ סָאד טמַאלפעג ץרַאה ןייז ןיא טָאה ,תודמול ןוא

 ןופ םָארטש רעד יו קידנעעזוצ ןטילעג רעווש ןוא טקָאטייװעג טָאה רע .ת"ישה

 טסייר ןוא ןסַאמ עטיירב יד ןשיווצ ןײרַא טגנירד ,הלכשה רעטשרמולכמ ןוא הריפכ

 -עג ךיז טָאה רע ןוא ,ןרעטלע עכעלרע ןוא עמורפ ערעייז ןופ רעדניק יד קעװַא
 טָאבעג:הרות םעד ןייז וצ מייקמ ,םָארטש ןקיזָאד םעד ןגעק ףמַאק ןיא טלעטש
 ."ךתימע תא חיכות חכוה,

 ןבָאה ,ךעלקינייא יד ןוא םעדייא ןוא ןיז ייווצ ענייז ,רבחמ םעד ןופ רעדניק יד
 עקיזָאד סָאד ןבעגוצסיױרַא רעדיו :טַאט עכעלצונ ןוא עטוג ַא ןעמונעגרעטנוא
 ,רפס עטנָאמרעד רעירפ

 רעסיורג רעד ןגעוו דליב ַא ןבעג וצ רפס ןקיזָאד ןופ בױהנָא ןיא קיטכיוו זיא סע
 :רבחמ ןופ טייקכעלנעזרעּפ רעקיטייזליפ ןוא

 ילודג יד ןופ ךיז טיצ סע סוחי סנעמעוו ,ןירעּפלַאה המלש יבר קידצה ברה
 ידיחי יד ןופ ןעוועג זיא ,ל"צז "םהרבא ןגמ,, לעב ןופ לקינייא ןַא ,לארשי ירואמו

 ךָאנ ,עשרַאװ טָאטש יד ,עּפָארײא ןיא הליהק רעשידיי רעטסערג רעד ןיא הלוגס

 ןעוועג זיא יז ןעוו ,ץנַאלג ןוא טכַארּפ ריא ןופ טייצ רעד ןיא ,קירוצ תורוד ייווצ טימ
 םילודג ןוא םידמול ,השעמ ישנַא ןוא םידיסח ,םירפוסו םימכח טימ לופ טָאטש ַא

 ,םישרדמ יתב ,ןלוש רעטנזיוט טגָאמרַאפ טָאה סָאװ טָאטש ַא .המכחו הרות ןיא
 ,ס"ש תורבח עשיווטיל ,םייבר עשידיסח ,ןזיולק ןוא ךעלביטש:םידיסח ,תובישי

 ,טיילעגנוי-טסעק ייס ןוא םירוחב ייס ,רענרעל-הרות טימ לופ ןעוועג ןענייז סָאװ

 תמוח,, רפס ןופ רבחמ רעד ,ל"צז ןירעּפלַאה יולה המלש יבר קידצה ןואגה בר ה

 ַא .1902 רָאי ןיא עשרַאוו ןיא ןרָאועג ןריױבעג זיא ןײטשטָאר קחצי לאומש

 רעדיוו 1939 זיב 1922 רָאי ןופ ןוא ןילכי"שז ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז טייצ עסיוועג

 ןעוועג .ץנעדנעט רעזעיגילער ַא טימ ןענַאמָאר עשירָאטסיה ןופ רבחמ .עשרַאוװ ןיא

 (עיערבעה טביירש .עשרַאוו ןיא 'טַאלבגָאט ןשידייג ןשיסקָאדָאטרָא ןופ רָאטקַאדער-טימ

 רָאטקַאדער ןעוועג .גירק-טלעוו ןטיױוצ ןופ ןרָאי יד טניז קרָאי ןינ ןיא .שידיי ןוא

 רעד ןופ רָאטקַאדער ."לַאנרוועז-ןגרָאמ, ןופ רעטעברַאטימ ,"רענַאקירעמַא רעד, ןופ

 ןיא -- המדקה יד רימ ןבעג טרָאד ןופ ."תדה תמוח, רפס ןופ עגַאלפױא רעטיפ

 .םרָאפ רעטצריקעג ַא
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 דומיל ןיא ךיז ןעמָאקלופרַאפ וצ ןעוועג זיא גנוקיטפעשַאב עקיצנייא רעייז סָאװ
 גָאט ןרעווש ןוא ןגנַאל ַא ךָאנ ןגעלפ ,הכאלמ ילעב ןוא םירחוס יד ךיוא ןוא .הרותה

 תומוקמ יד ןופ םענייא ןיא ,ןטנװָא יד ןיא ןּפַאכנײרַא ךיז רחסמ ןוא טעברַא ןופ
 טָאה הרותה לוק רעד זַא ױזַא ,הרות ןענרעל טימ גָאט םעד ןקידנערַאפ וצ ,הרותה
 טָאה סע לייוו ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש זיב ןסַאג רעװעשרַאװ יד רעביא ןעגנולקעג
 ןָא גָאט ַא רעבירַא לָאז סע זַא ,קנַאדעג ןפיוא ןעמוק טנעקעג טשינ ןדיי עקיזָאד יד

 ,הרותה דומיל
 ןופ ןעמָאנ רעד ןעוועג סיורג הפוקת רעטשנעבעג רענעי ןיא זיא ןגעווטסעדנופ

 ,בר רעקסירב רעד יו לארשי ילודג עטמירַאב-טלעוו עכלעזַא ןוא ,ןירעּפלַאה ברה

 רענטוק על'עשוהי יבר ,ןלױּפ ןופ ןואג רעד רעדָא ,ל"צז קישטייװָאלָאס םייח וניבר

 "וק ןוא טומ ןבעגעגוצ םיא ןוא ,םיחבש ןייק טגרַאקעג טשינ םיא ףיוא ןבָאה ,ל"צז
 ןוא ןשרד ַא ןייז וצ :טלעטשעג ךיז רַאפ טָאה רע סָאװ ,געוו ןייז ףיוא ןייג וצ שזַאר

 | .לארשיב חיכומ ַא

 ךיז ןגױצַאב ןוא ,טצעשעג ןוא טרערַאפ םיא ןבָאה ןסַאמ עטיירב יד ךיוא ןוא
 טימ ןפורעג םיא ןבָאה ייז זַא ױזַא ,דובכה תארי ןוא טקעּפסער ןטסערג ןטימ םיא וצ
 ןעועג זיא רע םגה לייו .ךאלמ על'המלש יבר ?ןעמָאנ ןקידנטיידַאב-ליפ םעד
 טָאה סע ןעװ ,םענייק קידנעניוש טשינ ,החכות לעב ןוא רסומ לעב רעסיורג רעד
 ,דיי רעקיצרַאה קיד'המשנ ַא ןעוועג ךָאד רע זיא ,תדה ירקיע ןיא טלדנַאהעג ךיז

 ןגייא ןייז יו רעקיניוו טשינ דיי ןדעי טַאהעג ביל טָאה סָאװ ,ןילַא טייקסטוג יד
 ןייז ןוא ךיז רַאפ יו רענעלק טשינ ןעוועג זיא ןטייווצ ַא רַאפ גרָאז ןייז ןוא ,דניק

 ,טניזעגזיוה

 ןבָאה עלַא ןוא טנעקעג ןעמעלַא טָאה רע ,תוירבה ןיב ברועמ ַא ןעוועג זיא רע
 טימ ךיז טימַאב ןוא ןקידנדייל ןוא ךרצנ ןדעי ןופ טסווװעג טָאה רע .טנעקעג םיא

 -ערָא עקנַארק ןכוזַאב טגעלפ רע .ףליה עקיטיונ יד םיא ןעגנערב וצ תוחוכ ענייז עלַא
 םעד טימ יו רעמ רעבָא .הטורּפ עטצעל יד ןבעגקעװַא ייז טפָא ץנַאג ןוא טיילעמ
 -פיוא ןייז טימ ,דייר עקיצרַאה ענייז טימ גָאטיײװ רעייז טרעדנילעג רע טָאה טלעג
 ףעמוק רעכיז טעװ ןוא טנעָאנ זיא ףליה יד זא ,ןוחטב וצ ןקעוװ ןוא גנורעטנומ

 ןוא םינבר עטסערג יד ייב הרות טנרעלעג רע טָאה ןרָאי עגנוי ענייז ןיא

 ןעמוקַאב ןכָאנ רעבָא .הרותה תורצוא יד ךיז ןיא קידנּפַאזניא ,תובישי ישאר

 ךיז טָאה רע .עלעטש תונבר ןייק ןעמעננָא טלָאװעג טשינ רע טָאה תונבר תכימס

 -מול עטוג טימ ןענרעל ןוא םירועיש ןגָאז טימ ,הרותה תצברה טימ טקיטפעשַאב

 ןייז טימ .תונבר וצ טיירגעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,טיילעגנוי-טסעק ןוא םירוחב עשיד

 ןקירעהעג םעד טַאהעג םידימלת ענייז ןבָאה תועידי עקיטיײזלַא ןוא הרבסה חוכ

 ןופ לָאצ עסיורג ַא .סיורג ןעוועג זיא ןיז ןשילַארָאמ ןיא העּפשה ןייז ןוא תילכת

 -ללכ פכעלרע ,םינבר עסיורג סלַא ןסקַאװעגסיױא עקַאט ןענייז םידימלת ענייז

 .ןיבר ןסיורג רעייז ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ןבָאה סָאװ ,םינקסע עקיטכיוו ןוא רעוט

 שודקה רהוז םעד תועיבקב טנרעלעג רע טָאה ,לבוקמ לעב ַא ךיוא קידנעייז
 ךָאנ זיא סָאװ שרדמה תיב רעד ,סַאג ןזייא ףיוא שרדמה תיב רערעג ןסיורג ןיא
 ,ל"צז ם"ירה ישודיח לעב רעד ,ן'יבר רערעג ןטשרע ןופ וייחב ןרָאװעג טעדנירגעג
 ,םידיסח עפרַאש ןוא םידמול עסיורג ןעוועג ןענייז ענייז רערעהוצ יד ןשיוװצ ןוא

 .םישודיח ןוא םישוריּפ ענייז טימ טקיוװקעג ךיז ןבָאה סָאװ
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 םָארטש רעד יוו קידנעעז .טנגונַאב טשינ םעלַא םעד טימ רעבָא ךיז טָאה רע
 ,םיליכשמ יד ךרוד ,ןלױּפ ןיא ןעגנירדוצניײרַא ןָא טביוה הלכשה ןוא הריפכ ןופ

 ,רעכיב עשיסרוקיּפַא ןוא ןלַאנרושז ,ןעגנוטייצ ערעייז ,רעביירש ןוא רענדער ערעייז
 ןוא ןסַאמ יד ןופ רעצרעה ןוא תוחומ יד ןברַאדרַאפ וצ חילצמ עקַאט ןענייז ייז ןוא
 ןיא סױרַא ןוא ןדנעל ענייז טרוגעגנָא רע טָאה ,ןגעו עדמערפ ףיוא ייז ןריפקעווַא
 -רַאפ ןוא ןקורדּפָא ןופ ,ןרעלקפיוא ןוא ןדייר ןופ רעוועג ןבלעז םעד טימ ףמַאק
 הנכס יד זיא סע ס'יורג יו ןזייוופיוא ןוא קלָאפ ןשיווצ תושרד עכעלרע ןטײרּפש
 ,תוטיש ןוא ןגעוו עדמערפ עיינ יד קלָאפ ןופ םויק ןרַאפ

 ןדיי ייב םידיגמ עסיורג יד ןופ שרוי ןקידריוו םעד ןעזעג םיא ןיא ןבָאה ליפ
 השמ יבר םלעק ןופ דיגמ םעד רעדָא ,ל"צז ץנַארק בקעי יבר דיגמ רענבוד רעד יו
 -סײגַאב ןרָאװעג ןוא טנעקעג ןרָאי עגנוי ענייז ןיא ךָאנ טָאה רע ןכלעוו ,ןשרד קחצי
 ןכעלגעט-גָאט ןופ ןטקַאפ ןוא םילשמ טימ ןטכָאלפעגכרוד ,תושרד ענייז ןופ טרעט
 עקיצרַאה ענייז וצ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה רעטנזיוט רעקילדנעצ ןוא רעטנזיוט .ןבעל
 ,טפַארק-רענדער ןייז ןופ טרעטסײגַאב ןרָאװעג ןוא דייר עגולק ןוא

 -נײרַא טגעלפ רע ןעוו .השרד ןייק וצ טיירגעגוצ טשינ לָאמנייק ךיז טָאה רע
 ןקידתבש ַא ןיא רעדָא ,בירעמ-החנמ ןשיוװצ שרדמה תיב רעדָא לוש ַא ןיא ןעמוק

 -גטרַאװ ,ןסעומש עטסוּפ ןיא טגנערברַאפ םלוע רעד יו קידנעעז ןוא ,גָאטימכָאנ
 ךיז טליהעגנייא ,רעמעלַאב ןפיוא ףיױרַא רע זיא ,ןענעװַאד ןופ טייצ רעד ףיוא קיד

 טימ לופ ןרָאװעג שרדמה תיב סָאד זיא דלַאב .ןע'נשרד ןבױהעגנָא ןוא תילט ןיא
 טגעלפ על'המלש יבר .דייר ענייז ןעגנולשעג עקיטשרוד יװ ןבָאה עכלעוו ,רערעהוצ
 ןדניברַאפ ,רסומ ןוא הריקח ,םינואגה ירפס יד ,ארמג ,הנשמ ,הרות ירבד ןריטיצ

 -געעג טָאה רע ןעוו ןוא ,ןבעל ןופ דָאזיּפע ןַא טימ רעדָא ,לשמ םענייש ַא טימ סע
 קיטסייג זיא רע יו טליפעג רערעהוצ רעדעי טָאה השרד עקידנריריּפסניא ןייז טקיד

 | ,לַאװק הרות ןקיבִייא םעד ןופ ךיז ןיא טּפַאזעגנייא ןוא ןרָאװעג טרעכײרַאב

 רע טָאה ,דייר ענייז ןופ גנוקריוו רעד ןיא טגייצרעביא ךיז טָאה רע ןעוו ןוא
 תושרד ענייז ןבעגוצסױרַא ,דניירפ עכיײרלַאצ ענייז ןופ השקב רעד ףיוא ןסָאלשַאב

 יבר זיא ןַאד טניז .קלָאפ ןשיוצ ןטײרּפשרַאפ וצ ייז ידכב ,ןטפעה ןוא םירפס ןיא
 ןופ גנוקריו יד ןוא טפירש ןיא ייס ןוא טרָאװ ןיא ייס ןרָאװעג טנַאקַאב המלש
 -כיוו רַאפ לאירעטַאמ סלַא טנידעג ןבָאה תושרד ענייז ,לַאסָאלָאק ןעוועג זיא עדייב

 .רענדער-סקלָאפ ןוא םינבר עקיט

 סע .טָאטש ןייז ןופ ןצינערג יד רעסיוא ןרָאװעג טמירַאב ךיוא זיא ןעמָאנ ןייז

 ןע'נשרד ןוא ייז וצ ןעמוק וצ ,תוליהק ןוא םינבר ןופ תושקב ןעמוק ןביױהעגנָא ןבָאה

 סנעמעלַא ןעמוקוצכָאנ ןעמונרַאפ ליפ וצ ןעוועג רעבָא זיא רע .טָאטש רעייז ןיא

 ןופ לקעּפ ַא ןקַאּפנײא ,ךוזָאב ַאזַא ןכַאמ רע טגעלפ טייצ טייצ ןופ רעבָא .תושקב

 טָאטש ַא ןיא ץזָאלקעװַא ךיז ,דניק ַא ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא ,ןוא םירפס ענייז
 0 י-ה .ןײרַא

 עקיטייצרַאפ יד ןופ ןעגנולדנַאהּפָא ןוא םירמאמ ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה רע

 טימ טיילגַאב ,תדה קוזיח ןופ םינינע יד ןעלדנַאהַאב עכלעוו ,לארשי ימכח ןוא ילודג

 -ַאב םעד ןבעגעגסױרַא רע טָאה ערעדנַא ןשיווצ .ןעגנורעלקפיוא ןוא םישוריּפ ענייז

 -ּפָא רע טָאה ךָאנרעד ,(א"ערת ווָאקרטעיּפ) ל"ז ם"במר ןופ "ןמית תרגא,, ןטמיר

 ײרָאגליב) ם"במר ןופ םשה שודיק רמאמ ןוא םיתמה תייחת רמאמ םעד טקורדעג
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 ןופ טייצ ַא ךיז טרעטנענרעד סע זַא ,טליפעגרָאפ רע טָאה ךעלנײשרַאװ .(ב"ערת
 עקיזָאד יד וצ קלָאפ סָאד ןטיירגוצ ףרַאד ןעמ ןוא ,םשה שודיק ןוא ןברוח ,תונויסנ
 | ,ןטייצ ערעטצניפ

 החגשהה; תושרד ענייז ןופ ר דנַאב רעיינ ַא { ןענישרעד ךיוא זיא ג"ערת רָאי ןיא
 תוררועתה רעד טימ גנַאהנעמַאזצ ןיא ,גירק-טלעוו ןטשרע םעד ךָאנ .,"הגהנההו
 -רד ַא ךיוא יוװ ,"ןויצ ירעש., רפס ַא טקורדעגּפָא רע טָאה ,לארשי ץרא בושיי רַאפ
 עטיירב יד רַאפ ?טפַאשנסיוו ןוא עיגילער, ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא רפס תוש
 רע טָאה ז"פרת רָאי ןיא .שדוקה ןושל ןייק טשינ ןעײטשרַאפ סָאװ ןסַאמ סקלָאפ
 רעד טימ ,שידיי ןיא ,ןלייט ריפ ןיא "בושתש המ עדו, רפס סָאד ןבעגעגסױרַא
 ,ד"יה ןָאזלכימ לאקזחי יבצ יבר בר רעװעשרַאװ ןופ המכסה

 ,קלָאֿפ סָאד ןענרעל ןיא ןבעל ןייז טכַאמעגֿכרֹוד קידצ רעקיזָאד רעד טָאה ױזַא
 -עג קנַארק זיא רע ןעוו ןוא ,םירוביח ןוא תושרד ענייז ךרוד הנומא יד ןקרַאטשרַאפ
 -עמוא ןוא ןרָאװעג טרעטיצרעד טָאטש עצנַאג יד זיא ,טייקנַארק עטצעל ןייז ןרָאװ

 רענײמעגלַא רעד ןעוועג זיא סיורג ,טנוזעג ןייז רַאפ ןעוועג ללּפתמ ןעמ טָאה םוט

 ןופ רעטלע יא ,ה"צרת טבש שדוח שאר -- - ןרָאװעג רטפנ זיא רע ןעוו רעיורט

 | ,רָאי קיצכעז

 ןעוועג עשרַאװ ןיא ןליפא| זיא ןירעּפלָאה ברה טַאהעג טָאה סע יװ היוול ַאזַא

 עקיצנייא יד) לוש ס'קישזָאנ ןיא טכַארבעגנײרַא ןעמ טָאה הטימ ןייז ,טייקנטלעז ַא
 ןבָאה טרָאד ןוא (ןברוחז רעלטיה ןכָאנ ןייטש ןבילבעג זיא סָאװ לוש רעװעשרַאװ

 עטסקיטכיוװ יד .טַאניבַאר רעװעשרַאװ ןופ םינבר עטס/בושח יד ןעוועג דיּפסמ םיא
 קרַאטש יו קידנסיוו ,רעניײמַעגלַא ןַא ןעוועג זיא רעיורט רעד ןוא ,טָאטש ןופ רעריפ

 ,הדיבא ןייז ןליפ זָאל ךיז טעװ סע

 1903 ,קרָאירינ ,הנתמאהו תדה תמוח :רפס ןופ
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 יי ,,י"ס4ס .,,יסספ .,,י98 90 .,,י 950 .,,099 ,,, 90 .,,"יסס .,, 90 .,, 090 .,, 090 .,"פ '

 שטנעמ רעד ןרעטש לארשי

 ןעניפעג וצ יז ידכ .רעטכָאט ענעריולרַאפ ןייז םורַא טכוז רעכלעוו ,שטנעמ

 םענייא ןדעי .רעלטעב ַא רַאפ ךיז רע טלעטשרַאפ ;ןלעטשרַאפ ךיז רע ףרַאד

 טלביא אפוג םיא ןוא ,סע טסייוו רע ,רעדיילק ענייז ןופ טלביא םיא ןבענ טייטש סָאװ

 ,ץלָאטש ןכעלרעניא טימ םורַא םנופ גנוטכַארַאפ יד טגָארט רע רעבָא ,אפוג ךיז ןופ

 ןבעל ןיא ליצ ַא טָאה רע .זיא רע רעוו ,סָאד טוט רע סָאװ בילוצ טסייוו רע לייוו

 ןוא ,ךעלרעסיוא ךיז ןקירעדינרעד ךרוד ןכיירגרעד (רע טביולג) םיא ןָאק רע סָאװ
 ,ףָארטש יד טָא הבהאב ךיז ףיוא טמענ רע

 -יוא עכעלביולגמוא יד ןעז םייב ןבָאה זייוונטייצ ךיא געלפ ליפעג ךעלנע ןַא

 ליפעג קיזָאד ןיימ ךיז טָאה לָאמ ןייא .ןרעטש לארשי ןופ טײקנזָאלעגּפָא עכעלרעס

 ?טײקנזָאלעגּפָא ןייז טריוויטלוק רע,, :ץַאז ןקידנגלָאפ ןיא טצנימעגּפָא

 טליפעג זיולב בָאה ךיא ;טסווװװעג טשינ ךיא בָאה ,טימרעד טכוז רע סָאװ רעבָא

 ,דלעה ןטנָאמרעדנביױא סקַאזלַאב וצ טרּפ ןקיזָאד ןיא טפַאשהבורק ןייז
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 ַא טרעדלישעג טרעװ (גנולייצרעד ַא רעדָא) ןענַאמָאר סקַאזלַאב ןופ םענייא יא

 טנעקעג טוג טָאה סָאװ ,קלָאפרַאּפ רענרובלעמ ַא טימ סעומש  ַא ייב ,לָאמ ןייא

 ייז ןבָאה ,המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ךָאנ ךיילג טייצ רעד ןופ ןענרעטש לארשי

 ןזָאלעגוצ ןעוועג זיא ןרעטש לארשי ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג זיא סע זַא ,טגָאזעג רימ

 רעקיטירק-רוטַארעטיל עשידיי עטסטנַאקַאב יד ןופ רענייא -- טרָאּפאפַאר עשוהי

 -רַאטימ .1895 רָאי ןיא קָאטסילאיב ןיא ןרָאװעג ןרױבעג זיא -- ןטסיצילבופ ןוא

 רָאג רעביא ןלַאנרושז עשידיי עטסעב יד ןוא ןעגנוטייצ עשידיי עייר ַא ןופ רעטעב

 -עג .שיזיױצנַארפ ,שיערבעה ,שילגנע ,שטייד ,שיסור ןופ רעצעזרעביא .טלעוו רעד

 ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי יד זיב 1925 רָאי םעד טניז ןוא עגיר ןוא ןילרעב ןיא טנױװ

 -- חרזמ ןטייױו ןפיוא המחלמ-טלעוװו רעטיױוצ רעד ןופ ןרָאי יד .עשרַאװ ןיא --

 ענייז .עילַארטסױא ,ןרָאבלעמ ןייק ןעמוקעג 1946 רָאי ןיא .עניכ ,יאכנַאש ןיא

 עקימענראפ ערערעמ ןיא ןענישרעד ןענייז תונורכז ןוא ןעלקיטרַא עשיטירק ,ןעייסע

 ןעמיוז ,ןטייז 420 -- לפענ ןיא ךעלרעייפ :ענָאמרעד וצ ייז ןופ יױוצ זיולב .רעכיב

 -רַאװ רעד ןופ טסירַאומעמ ןוא רעקיטירק ,רענעק רעטוג ןטייז 500 -- טניוו ןיא

 ײסע רעד .תומחלמ טלעוו יױוצ יד ןשיוצ ןופ הביבס-רוטַארעטיל רעשידיי רעושש

 -יורג ,עטסטנַאסערעטניא יד ןופ ענייא טרעדליײש "שטנעמ רעד -- ןרעטש לארשי;

 .עזערַאוו ןשידיי ןיא ןטלַאטשעג-רעטכיד עס
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 טעמכ טדילקעג ךיז ,טסַאּפעגפױא ןעגנַאגעג זיא ,ייז טימ ןדער ןרעג טגעלפ
 ,שיטנַארפ

 -ּפָא יד ןופ רעבָא ,ןענרעטש ןגעוו ןלייצרעד טלָאװעג טשינ ךס ןייק ןבָאה ייז
 ןעמוקעגרָאפ זיא םיא ןיא גנורעדנע יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא ערעייז דייר עטקַאהעג
 -סָא ןיא הלכ ַא טַאהעג ןבָאה לָאז רע) גנובעלרעביא-עביל רעשיגַארט ַא רענייז ךָאנ

 ,(טָאטש-טרובעג סנרעטש -- ַאקנעלָארט
 -:זָאלעגּפָא רעכעלרעסיוא ןופ טלוק ןייז טימ טכוזעג טָאה ןרעטש לארשי סָאװ

 -עג ַא ןעמוקעגפיוא זיא סע רעבָא ,ןרָאװעג רָאלק טשינ ןופרעד ךיוא רימ זיא ,טייק
 טָאה רע -- ,ןבעגעגפיוא ,ןטלַאהַאבסיױא סעּפע םעד רעטניה רע טָאה רשפא זַא ,קנַאד
 ,גנוטסעפ ַא ןופ טנעװ רעטניה יו טײקנזָאלעגּפָא ןייז רעטניה ןבָארגרַאפ יו ךיז

 .ףןעמוקוצ טשינ םיא וצ לָאז סעּפע
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 .םערָא ןעוועג זיא רע ,תמא .קידנסייר-ןגיוא ןעוועג זיא טײקנזָאלעגּפָא סנרעטש
 -ָאלט ןופ ײרעעּפַאלּפ -תוליכר רעכעלרעכעל רעד ףיוא טקוקעג טשינ) םערָא רעייז
 רע טָאה ךָאד רעבָא ,(...?טנעצָארּפ ףיוא טלעג טיג זרעטש לארשי זַא ,13 עקצַאמ

 .ןדיימסיוא ןכַאז עסיוועג טנָאקעג טייקמערָא רעצנַאג ןייז ייב

 רעכעלטנפע רעװעשרַאװ רעד ןיא ןפָארטעג ,לשמל ,לָאמ ןייא םיא בָאה ךיא

 ענייז ןגעו ןצרַאה םייב ןסירעג שממ טָאה סָאװ ,דנַאטשוצ ַא ןיא קעטָאילביב
 טזָאל סָאד -- טשינ ָאד ךיא דער גוצנָא-ןילּפַאשט ןייז ןוא סעשטּפַאשט-ןילּפַאשט

 (קיטייוו-ןייצ ןופ) םינּפ ןלָאװשעג ןייז רעבָא ;טלעג ןיא לגנַאמ טימ ןרעלקרעד ךיז

 ןביוהעגפיוא יו ךעלבעטשכוב זיא סָאװ ,לכיטיזָאנ ַא טימ ןדנובעגמורַא ןעוועג זיא
 ריא טלָאװ ,וליפא רעסַאװ טלַאק ןיא סיוא יז טשַאו ןעמ ןעוו .עטָאלב ןופ ןרָאװעג
 ,טלעג ןייק טפרַאדעג טשינ ןעמ טָאה ףיורעד ןוא ,טנוזעג םי ַא ןעמוקעגוצ ןעוועג

 ןיא טרעטשינעג ,לַאז ןרעביא ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה ןרעטש לארשי רעבָא
 ,טנעמעלע ןייז ןיא ןעוועג זיא רע --- ,ךיז ןריּפמערק םוש ןָא רעכיב ןיא ,ןגָאלַאטַאק

 ןייז ףיוא ,ןטייז עלַא ןופ םיא ףיוא טקוק ןעמ זַא ,טליפעג טשינ רע טָאה יצ
 סנייא .ןגָאז וצ רעווש זיא סָאד ?ו"ַאא ךיש ןילּפַאשט ענייז ףיוא ,לכיטיזָאנ ןצרַאװש
 -ָארט טימ טרירָאנגיא סָאד רֶע טָאה ,טליפעג סָאד טָאה רע ביוא :רעכיז רעבָא זיא
 ,סעטנַארט ענייז ןופ ןיז םעד טסווװעג טָאה סָאװ ,סקַאזלַאב דלעה רענעי יו ,טייקיצ
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 -עּפש) טַארעּפער ןייז טנעיילעג 12 עקצַאמָאלט ףיוא טָאה ןרעטש לארשי ןעוו

 -ָאלט ךרוד ןבעגעגסױרַא ,"ןטפירש רעװעשרַאװ, יד ןיא טקורדעגּפָא רעט

 לסיבַא ,"קיטירק רעשידיי רעד ןופ ּפָאק םוצ ןעניורק,) ן'צרּפ ןגעוו (12 עקצַאמ

 טַאהעג טָאה ,תולעמ ענייז עלַא ייב ,ןרעטש לארשי רעבָא ;לוטיט רעקידהצילמ ַא

 -וצ עלַא ףיוא םשור ןקידלַאװעג ַא טכַאמעג רע טָאה ,(הצילמ וצ גנוגיינ לקיטש ַא

 -סײגַאב ַא םיא וצ ןבירשעג בָאה ךיא זַא ,טקיצטנַא ױזַא ןעוועג ןיב ךיא .רערעה

 רעפטנע ןַא ןעמוקַאב בָאה ךיא ןכלעוו ףיוא) ווירב ןשיטָאכיק-ןָאד םגה ,ןטרעט

 רעשידיי סלַא "?ערעירַאק, רעגנַאל ןיימ ןופ ךשמ ןיא לָאמ ךס ַא יװ .(הּפ לעב

 -ַאב סענוקשטַאּפ סָאװרַאפ ,ןייטשרַאפ טנָאקעג טשינ ןַאד ךיוא ךיא בָאה ,רעביירש

 ,לקיטרַא ןַא רַאפ סעטָאלז 100 ןוא 80 וצ ?טנעמָאמ,, ןיא רעדָא "טנייה,, ןיא ןעמוק
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 לקיטרַא ןייק טשינ טקורד רע זַא ,ךיז טמיר ןרעטש לארשי יו רעביירש ַאזַא ןוא
 טשינ ללכב בָאה ךיא ףצפופ ...יוו רעקינייו טשינ טמענ רע -- ,סעטָאלז 5 רַאפ

 רָאג ליפ ױזַא דובכב סיוא טלַאה סָאװ ,רוטַארעטיל ַא ױזַא יו ןייטשרַאפ טנָאקעג
 , ףצבק ַא יװ ןבעל וצי ןענרעטש לארשי טגניווצ ,ןטשינ

 הי יי !טבעלעג טָאה רע יו ןעזעג בָאה ךיא ןוא

 ןעייל רימ וצ ןעמוק ןָאק רע יִצ טגערפעג ךימ ןרעטש לארשי טָאה לָאמ ןןייא
 ,טנווָא ןיא רימ וצ ןעמוק לָאז רע טדערעגּפָא ןבָאה רימ .רעכיב

 דנַאב ןקיד ַא סלפרעוו ץנַארפ ייז ןשיוװצ) רעכיב רָאּפ ַא ַא ןבילקעגּפָא) טָאה רע |
 עכעלטע ךיא בָאה ןסעומש םייב .טדערעג רימ ןבָאה ךָאנרעד ,(רעדיל ענעבילקעג

 ,טשיִנ טגָאז ןוא ןגָאז סעּפע ליוו רע זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג לָאמ

 ,ריט רעד וצ טײלגַאב םיא ךיא בָאה ,ןײגוצקעװַא ןבילקעג ךיז טָאה רע ןעוו
 ןוז רעקירָאי-ייװצ ןיימ ווו ,רעמיצ םעד ןייגוצכרוד ןעמוקעגסיוא ייברעד זיא סע

 לארשי טרָאד !זיא :ןדנוצעג טשינ טכיל ןייק טרָאד ןבָאה רימ ןוא ןפָאלשעג זיא

 ךרוד טקיטומעג) טדערעגסױרַא שינעלייא ןיא ןוא טונימ ַא ןייטש ןבילבעג ןרעטש
 -כיל ןיא לָאמ עכעלטע ןגָאז טלָאװעג אמתסמ טָאה רע סָאװ ,סָאד (שינרעטצניפ רעד

 ןָאט וצ סָאד ךיז ייב ןלעוּפ טנָאקעג טשינ טָאה רע ןוא רעמיצ ןקיט

 ..?סעטָאלז ףניפ ןעייל רימ ריא טנָאק רשפא ---

 ךיז בָאה ךיא) סענױטָאלז ףניפ יד ןבעג וצ םיא טמעשעג תמאב ךיז בָאה ךיא
 -עטיל רעשידיי רעד רַאפ ,ערעדנַא .רַאפ רָאנ ,ךיז רַאפ טשינ ,טפָא יו ,טמעשעג

 -עגרָאפ זיא סָאד סָאװ ,ןענרעטש רַאפ רָאנ טשינ' ןעוועג טוג זיא סע ןוא ,(רוטַאר
 וצ םיא :ןעוועג רעטכייל עדייב זדנוא זיא סע .רעמיצ ןרעטצניפ ַא ןיא ןעמוק
 | ,ןבעג וצ --- רימ ןוא ןטעב

 ףיא תויה ןוא .רעדיל סלפרעוו ןבָאה טפרַאדעג ךיא בָאה םורַא טייצ ַא ןיא
 ַא ,סיוא טזייו ,ןעועג זיא סע) טייצ ערעגנעל ַא ַא ןפָארטעג טשינ) ןענרעטש בָאה
 רע וװ ךיז ןגערפוצכָאנ ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,(ןרעוו ?ןלַאפרַאפ,, ןייז ןופ דָאירעּפ
 .ךוב סָאד ןעמענּפָא ןייג ןוא טניוװ

 טכַאָד .רימ רָאנ ,טניווועג ןַאד טָאה רע וװ ,יונעג טציא טשינ קנעדעג' ךיא
 ,סַאג עלימ וצ טנעָאנ ,יקסווָאנַארומ ץַאלּפ ףיוִא זַא) ,ךיז

 ָאד יצ טגערפעג ןוא ךיק רעװָארעטרַאּפ רעקיצומש ַא ןיא ןיירַא ןיב ךיא
 ןזייװ רימ לָאז ןעמ טרַאװעג ךיא בָאה ,ָאי זַא טרעהרעד ,ןרעטש לארשי טניוװ
 טעװ רע ,ךיק ןיא ןטרַאװ ןסייהעג רימ ןעמ טָאה ףוס םוצ ;רעמיצ ןייז וצ געוו םעד
 -לצ ןַא רימ טָאה ,ךיק לקניוו ַא ןיא לטעב ַא ַא ףיוא קידנזייוו .ןוא .ןעמוקניירַא דלַאב
 - | - ".,רע טגיוװ ָאדדָא-טָא, :טגָאזעג דיי רערעט

 ןקוקוצ ןעמונעג רעיונעג ךיז בָאה ךיא !ךיק רעקיצומש ַא ןופ לקניוז ַא .ןיא
 ךיא ייז ןשיװצ ,רעכיב סיוטש ַא ,עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ,טעב .ןבענ ןעזרעד ןוא
 : : .רעדיל דנַאב סלפרעוו

 ןוא ,רימ וצ ןָאטעג םורב ַא סעּפע ,ףיוה ןופ ןעמוקעגניײרַא זיא ןרעטש לארשי
 רעבלַאה א ןגעלעג זיא סע ווו ,שיט םוצ וצ רע זיא ךָאנרעד ,טנעה יד ןשַאװ ןעמונעג

 ,טיורב לקיטש ַא ןעמונעג טָאה רע .ךעטער ןוא ץלַאז לטסעמ ַא ,טיורב ץרַאװש ןבַאל

 .,ןסע ןעמונעג ןוא ץלַאז ןיא טקנוטעגנַײא
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 ףיורעד ןוא .קיטשירפ ןייז ןוא ריטרַאװק סנרעטש לארׂשי ןעוועג זיא סָאד טָא
 ..ךיא יו םינצבק עכלעזַא ייב עקיטָאלז ףניפ ןעייל טּפרַאדַאב ךָאנ רע טָאה

 -לעוו ןיא ,ךיק א ןגעוו ךיז טדער סע ווװ ,"עיזעָאּפ ןוא טיֹורב,, ייסע ןייז ןיא

 ןייק ,ָאטשינ זיא גנוטײל-רעסַאװ ןייק;, ווו ךיק ַא ,ןָאזרעּפ יירד ןעניוו סע רעכ
 רעד ןיא רעבָא "הריד, סנרעטש לארשי טנעקרעד ךיא כָאה ,יַאטשינ עיצַאקיבוא
 ס'חאליעמיס ןגעוו רע טדער סָאד .עיזעָאּפ ָאד זיא ,ןרעטש טביירש ,ךיק רעקיזָאד
 - טנַאריטרַאװקי בוס טכיק רעד ייב ןעוועג זיא עיזעָאּפ רעמ ךָאנ רעבָא ,ךעלכיב

 .ןרעטש לארשי
 ןפַאשעג ןוא טיורב .ךקורט ןסעגעג ןרעטש לארשי טָאה ךיק רעד ןיא טָא

 י יי : .עיזעָאּפ עטכע
4 + + 

 ןעגנַאגעג דימת זיא רע .ןרעטש לארשי ,שטנעמ רענדָאמ ַא ןעוועג זיא רע
 ,עטשטייגקעצ טעשטרַאטסעגסױרַא דימת ןבָאה סענעשעק ענייז ןופ ןוא ,טכַארטרַאפ
 -ָארעיה ןימ ַא טימ (רעדעפיילב .טימ) ענעבירשַאב טכידעג ,ןטפעה עטקידורברַאפ
 עכלעוו ןיא ,ענייז ןעקנַאדעג יד יװ ,ןעמוקרָאפ לָאמַא רימ טגעלפ .טפירשיןפילג

 / ,ןטפעה ענייז ןיא ןיירַא ןיילַא ךיז ןביירש ,ןעקנוזרַאפ דימת זיא רע

 -קעװַא ךיז רע טגעלפ ,2 עקצַאמָאלט ףיוא ןעמוקפיורַא טגעלפ רע רָאנ יו

 -עג ןגעלפ סע עכלעװ ןופ ןטפעה יד ןיא ןפיטרַאפ ךיז ןוא .טייז ַא ןיא ןצעז
 .ןעייסע עקיטכערּפ ןרעוו ןריוב

 ןיא טכַארבעג טָאה ןרעטש לארשי יװ ייברעד ןעוועג לָאמנייא ןיב ךיא
 ,ב ןוא .א ןשיווצ גָאלַאיד ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ,ייסע ןַא ?טפירשנכָאװ;

 םעד זַא ,ןעזורעד ןוא טּפירקסונַאמ ןיא טקוקעגנײרַא טָאה רָאטקַאדער רעד
 :עגַארפ עכעלריטַאנ ַא ןענרעטש טגערפעג רע טָאה ;.ב רָאנ .א טשינ טנפע גָאלאיד
 .א בא :טרעפטנעעג ןרעטש טָאה ?.ב גָאלַאיד םעד ןָא סעּפע טביוה סָאװרַאפ
 .ילעגיגירָא ןייז טשינ ךָאד סע טעװ ,גָאלאיד םעד ןענעפע טעוו

 ןעייסע ענייז סָאװ ,ןרעטש ףרַאד סָאװ וצ :טכַארטעג ןוא טרעהעג בָאה ךיא
 ,םרָאפ רעלעניגירָא ןַא ןיא טקירדעגסיוא ,ןעקנַאדעג עלעניגירַא טימ ןעלדורּפש

 רעד ןיא ,ריא ןיא ךיז רע טקיטיונ סָאװ וצ ?טײקלעניגירָא עכעלרעסיוא ןימ ַאזַא

 ?טייקלעניגירָא רעקידהרקע
 שטנעמ ַא :םעד טימ ענדָאמ ךיוא ןעוועג ןרעטש זיא ,ץלַא ןיא ענדָאמ רעבָא

 טנָאקעג טשינ טָאה ,םרָאפ עכעלרעסיוא עדעי סיפ יד טימ ןטָארטעג טָאה סָאװ

 "נָא ןופ -- טיײקלעניגירַא רעטסכעלרעסיוא עמַאס רעד ןופ ןויטנ םעד ןייטשייב
 .ירָאפסױרַא ס'.ב טימ --- סופ ןקניל ןטימ גָאלַאיד ַא ןביוה
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 -עגסױרַא טשינ ןבעל םייב טָאה ןרעטש לארשי סָאװ ךיוא זיא קידריווקרעמ
 ןעוועג טכייל טשינ זיא סנגיובנלע ןָא ןוא ענעשעק ַא ןָא ,תמא .ךוב ןייא ןייק ןבעג
 טלָאװ ןרעטש לארשי זַא ,רעכיז ךיא ןיב ךָאד רעבָא ;רעכיב זדנוא ייב ןבעגוצסױרַא
 ,ךוב ַא טייצ וצ טייצ ןופ ןבעגסױרַא ,ןלעװ לָאז רע ןעוו ,טנָאקעג

 ?טלָאװעג טשינ רע טָאה עשזיסָאװרַאפ

 -רָאּפ ןטנַאמרעדנבױא ןופ רעפטנע ןַא ןופ קנווו ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה ףיורעד
 ,קלָאפ
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 עשרַאװ ןיא יקסנידנָאל גַאלרַאפ רעד טָאה ,טלייצרעד רימ ייז ןבָאה ,1924 ןיא
 טָאה דיי רענרובלעמ רעד ןעוו .רעדיל ךוב ַא סנרעטש לארשי ןבעגסױרַא טלָאזעג

 לארשי טָאה ,טשינ טניישרעד ךוב סָאד סָאװרַאפ ,טגערפעג םורַא טייצ ַא ןיא םיא
 ;טגָאזעג ןוא טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא ןרעטש

 .ירעדיל ענשזַאוװ ---

 :טרעפטנעעג שטנעמ ןבלעז םעד רע טָאה לָאמ טייווצ ַא
 .ןגינעגרַאפ רעכעלנעזרעּפ ןיימ ,ךַאז עמיטניא ןיימ ןענייז רעדיל --
 ;ןכַאז ייווצ ןעז וצ ןענייז םעד ןופ

 ןדירפוצ טכייל ךיז ןלעטש סָאװ ,יד ןופ ןעוועג טשינ זיא ןרעטש לארשי (

 םוצ טיירגעג ךיז טָאה רע ,סעסיורג סעּפע וצ טבערטשעג טָאה רע .ןפַאש רעייז טימ
 ןוא ;רוּפכ-םוי וצ דיי רעקילָאמַא ןַא יו ךוב ַא ןבעגסױרַא

 רעדיל ענייז ןפַאש ןופ סעצָארּפ ןיא טבעלעגסיוא ךיז טָאה ןרעטש לארשי (2
 -רעביא ןַא ןָא ןעמוקעגרָאפ םיא ןיא זיא סָאװ) סעצָארּפ רעד טָא ןוא ןעייסע ןוא
 יד ןעמענרַאפ ףרַאד סע סָאװ ,טייצ יד .ןצנַאגניא ןעגנולשרַאפ םיא טָאה (ךורב
 ,ךיז ןיא יצ ,ןפַאש ןיא ןרָאװעג טריטסעװניא זיא ,ךוב ַא ןבעגסױרַא ןופ טעברַא

 .ײריּמָאּפ ןפיוא יצ

 1961 ,ןרובלעמ ,לפענ ןיא ךעלרעייפ :ךוב ןופ טנעמגַארפ
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 ןייטשניבור ףסוי

 עט עט

 סעקוװעלַאנ יד ףיוא ןדליש

 ןץי- 2

 געיעג

 ,געלשעג ַא
 דליוו שינעלייא ןיא

 :דליש ַא ךָאנ דליש ַא טגָאי

 א
 ,ןָאקלַאב ַא ףיוא יא ןכָארקרַאֿפ ענייא
 ,ןָאט וצ יז טָאה סָאװ טשינ סייוו --- עטייווצ ַא
 ,ּפָארַא יז טלַאפ טָא ,טרָאד רָאה ַא ףיוא טגנעה יז
 ,ּפָאק ןשרעדניק ַא טימ טלָאמַאב לדליש ַא

 ,םורק ןוא ןקָארשעצ
 ,םוא ךיז טרעדנווורַאפ טקוק

 טנעוו ןוא ןריט רעביא ,דלַאװג ַא ,למוט ַא

 ,טנערבעג ָאד טלָאוװ'ס יו ןדליש ךיז ןגָאי

 געיעג ןיא לענש טָאה סעקלעש ןופ לדליש ַא

 טעסרָאק-ןעמַאד ַא רעטניה ךיז ןטלַאהַאב

 ,קערש רַאפ טרעדיוש ןוא

 ,ןעגנולמַאז רעדיל עקימענרָאפ ריפ ןופ רבחמ ,טעָאּפ -- ןיטשניבור ףסוי

 רעשירַארעטיל רעשידיי רעד דצמ ןרָאועג ןעמונעגפיוא בױל סיױרג טימ ןענייז סָאװ

 ןברוח .ד ,דנַאלסור תליגמ .ג ,סעקוועלַאנ ףױא טכַאנ .ב ,ןלעדָאמ ..א .קיטירק

 .ןברוח ןטירד ןזיב 1918 ןופ עשרַאוו ןיא .1904 רָאי ןיא לעדיקס ןיא ןריובעג .ןליוּפ

 ,ַאטַא ַאמלַא -- 1944 זיב ,קָאטסילַאיב -- 1941 זיב :עגנורעדנַאװ -- רעטעפש

 טלָאמעד ןופ ,ןירַאּפ -- 1948 ןיב ,ןיופ רעדיװ -- 1947 זיב ,עווקסָאמ -- 1946 זיב

 טימ טעברַא ,ןטסָאּפ ןכעלטפַאשלעזעג ַא ףױא טקיטפעשַאב .קרָאי וינ ןיא -- ןָא

 טָאה -- -- .רָאטַאטיצער רעטוג ,רענדער רעטוג ,"סטרעוורָאפ, ןיא רעלוגער

 -ַאב סָאװ ,טײקשירעדליב רעלעניגירָא ןייז טימ טשַאררעביא טויבעד ןכָאנ דלַאב

 -גנַאל ןיא ןעגנווצעג ןבָאה ןטייצ ערעטיב יד רעבָא .רעזייה ,לבעמ ,ןכַאז טבעל

 סעמעָאֿפ עשיּפע ןיא ןעגניזַאב וצ (ןליױּפ ןברוח ,דנַאלסור תליגמ) ןזרעפ עקידמעטָא

 ןיא ךױא ןא ןקױפ ןיא ,רָאיןברוח יד ןופ ןעגנובעלרעביא עשידיי עלַאנָאיצַאנ

 ,דנַאלסור
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 -- טביוטשרַאפ ,טשלחרַאפ ,עטכַאמשרַאפ ַא דליש ַא

 ,ביוש רעקילַאװק ןופ יז טקנירט עקיטשרוד א

 - ,טלַאק ןוא ןסַאלעג ;קַאװטיל-ַא;ןופ-דליש ַא

 !דלַאװג ַא שממ זיא'ס ,יתובר,, :רסומ טגָאז
 זינרַאק םייב :טקוק טָא !רעױּפַאק ךָאד ץלַא זיא'ס
 ,סיפ יד טימ ףױרַא טגנעה דליש ַא ןקָאז ןופ

 ,פָארַא רעלעק םעד ןופ ריט ףיוא ,ןטנוא ןוא
 ,"ּפָאק ןטימ טרעקרַאפ טגנעה דליש-שוילעּפַאק ַא

 עג ארּפ

 קב 2

 סענַאטשַאק ןופ ןטָאש ןיא קרַאּפ-יקסווערעדַאּפ טלמירד סע
 .קורב ןקיטנװָא םוצ ךיז ןעילוט ךעלסעגרעטניה ןוא

 ,סענַאקרַאּפ יד רעטניה ןופ ,סַאג-עקסנעליוז ףיוא ץעגרע רָאנ
 ,גוצ רעקידנעלסקעוו ךיז ַא ןפייפ עניד טימ טנייוו -

 ,םערוטש ןזייב ןגנַאל ַא ךָאנ יו ,דימ ךיז טקנעווש לסייוו יד
 ,טסַאמ ןקידנעלמירד ףיוא קיורמוא טרעטַאלפ לגעז ַא

 סמערוט עטקערטשעגסיוא עדייב טימ ןאירָאלּפ רעקילייה רעד
 ,סַאג רעקידנעלמירד רעביא ןרעטש עקידנלַאפ טיש

 טעילַאפעצ ןוא טלגיּפשעגּפָא רעסַאװ ןיא ךעלרעייפ טימ

 ,סָארטַאמ ַא יוװ ,טגיוורַאפ גערב-לסייוו םעד ףיוא עגַארּפ טפָאלש

 ,סעילַאװכ עקידרעטיצ עיולב ףיוא טמיווש סע יװ ;טמולח ןוא

 ,סָאלש רעכעלגינעק רעד ,טייז- 'עשרַאװ ןופ ,ריא וצ טסַאגוצ

 ,טלמרומרַאפ שיור-עילַאװכ טימ ןייא עלייוורעד ךיז טלמירד ןוא

 ,ןַאב רעקידנעלסקעוו ךיז ַא ןופ ךליה ןּפמעט ןטייוו טימ

 סמערוט עטקערטשעגסיוא .יד ןופ סמערָא עדייב יד טימ ןוא
 - ,ןאירָאלפ רעקילייה רעד ןיירַא טכַאנ רעד ןיא ןרעטש טלייצ

 עקסװַאקלַאשרַאמ |

 א

 -ןטמיוצעג-טשינ ַא דרעפ ַא ףיוא רעטייר ַא טזיב
 ּפָאלַאג ןקיטסַאה ןיא ןוא ,סעצייל יד טזָאלעגּפָא
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 ,ּפָאק ןטקערטשעגסיוא ןַא טימ רעכיוו ַא יו ךיז טזָאלעג

 ,ןייטש ןוא לָאטש ןופ גזַארבעג ןיא גנילצולּפ זיב

 !ןייטש וטזיב ןבילבעג לַאזקָאװ:-טּפיױה םייב
 ,טיירב ןפרָאװעצ טנעה יד = |

 | ,טײרּפשעצ/
 --- יירפ ןוא קידתובחר ןימ ױזַא
 ,יַאמ ןטירד ןופ קירב רעד וצ זיב סַאג רעציָארג ןופ

 ןייטש טרעדנוװרַאפ זיא ןבילבעג ץלַא זַא
 ,סלער ןפיוא ײװמַארט רעד
 ,לערק רעטילגעצ-טיור יװ ,לַאנגיס-טכיל רעד

 -- טנַאה רעטקערטשעגסיוא ןַא טימ ןוא - |
 .טנַאיצילָאּפ רעד

 ב

 ,עכערפ ןגיוא:רעייפ יוװ ,ןייש-ןדליש טימ
 / ןירַאּפ ןופ טנוװָא ןָא :ךיז טמולח ריד

 ,זינרַאק םייב ןדנוצעג ,טכיל-ןָאענ טימ -
 .רעכעד עכיוה ענייד ףיוא טָאה טעשזדנָאלברַאפ
 טסַאה טימ ןוא םרַאיל טימ ,סַאג-עקסווָאקלַאשרַאמ ,וטספיול ןוא

 -- םרוטש טימ ןוא ורמוא טימ ווו קישיור ךיז טסגָארט ןוא |
 | --- ,טסיזמוא
 ,סַאנרַאּפנָאמ ןגעקטנַא ריד ןָאט סירג ַא טשינ טעוו'ס

 ,םרוט-לפייא רעד טכַאנ רעד ךרוד ןָאט זיּפש ַא טשינ טעוו'ס|
 עטָאכָא ןיוש טלמירד'ס ןוא זיולב ווָאטָאקָאמ טרָאװ סָאד
 .עטָאלב טימ ןוא שוּפיע טימ ,עקנילָאמש ךעלסעג טימ

 ,טסימ ךעלגרעב רעביא ןוא עלעקנוט ןטױלּפ רעביא ןוא

 ערַאטש ןוא עכעלמורק ךעלכעד ןוא טנעוו רעבירַא

 ,זירַאּפ ןופ טנוװָא ןַא םורַא ךיוא טייג
 ,ןרַאנומָאק ןופ טנַאװ יד טרָאד םולח ןיא ףיוא טייג

 ,טסיזמוא וװ ךיז טסגָארט ןוא סַאג-עקסווָאקלַאשרַאמ וטספיול ןוא
 ,טרעכעפעצ-קידנרעטמַאל ןרעביפ ךעלסעגרעטניה ןוא
 זירַאּפ ןופ טעשזדנָאלברַאפ ָאד םולח ַא טָאה סע
 .רעכעד עלַא ףיוא קיורמוא טרעטַאלפ ןוא

 ןעײלַא רעמילַאזורעי |

 ,םינּפ רעדנוזַאב ריא טָאה סַאג עדעי ַא

 ,טכַאנ רעדנוזַאב ריא טָאה סַאג עדעי ַא
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 ,ןעמָאנ ןייד ָאד טעשזדנָאלברַאפ טָאה עשזייוו רָאנ
 ?ך"נת ןקינוז ןסייה ןופ טמַאטש סָאװ

 ,ןעעפַאק ןופ רעטצנעפ יד לעה ןענערב ךָאנ

 ,טקנעברַאפ יא ,ךעליירפ יא ,זַאשזד רעד טמורב ךָאנ
 -- ןעײלַא עקיטסברַאה יד ןיא סעקטוטיטסָארּפ רָאנ

 ,קנעב עטכייפ וצ טלעק רַאפ ךיז ןעילוט ייז

 ,רעבייל עטקלעװרַאפ-גנוי טימ ָאד ןטרַאװ ייז

 ..ףיטש ןטכַאמעג-שלַאפ ןוא קילב ןדימ טימ

 קירב:יַאמ-ןטירד ןופ ןיוש טָאה לָאמ ליפיוו רָאנ
 ,ףיט רעד ןיא ןפרָאװעג ייז ןופ ךיז ענייא טשינ

 ,ןָאט ייו טשינ ןוא םענייק ןרַא טשינ טעוװ סע

 ;גערב םייב טרָאד טרעטַאלפעג שטנעמ ַא טָאה'ס זַא

 ,ןטיילפ עקידרעטיצ ףיוא ,לַאזקָאװ-טּפױה םייב

 ,קערש רַאפ ןיד ןענייוו גוצ-טכַאנ ַא רָאנ טעװ

 ,םיִנּפ ךעלנירג ַא ָאד ןלעפ ןגרָאמ טעוו'ס

 ,טכַאנ רעד ןיא ןטָאש ַא ָאד ןלעפ ןגרָאמ טעוו'ס

 ,ןעמָאנ רעלעה-קינוז ןייד ריד וצ טמוק עשז-יוו רָאנ
 ?ך"נת ןקיליײה ןופ ָאד טעשזדנָאלברַאפ טָאה סָאװ

 עשטָאמס ףיוא תבש

 -- בלעג ףיוא טברַאפעג דליש ןפיוא
 ,.סַאװק לשעלפ ַא ,זָאלג ַא
 -- סַאג רעד ןופ רעכעה לּפערט ַא טימ ןוא

 ,בלעוועג ןיא גנַאגנייא רעד

 ּפָאק ַא זעק-רעצייוש טימ טקָאל רעטצנעפ סָאד
 ..סעקטסַאשט עטמערקעגנָא-קיצנַאלג טימ
 עקסַאמ ַא ןיא לּפעק-לדיימ ַא טימ ןוא
 ,ּפָארַא-ּפָאק עקרעינָאבמָאב ַא טגנעה

 ;דירַאי ַא תבש זיא בלעוועג ןיא ןענַאס ייב
 ,טדיז ןָאפיס-רעסַאװ רעד
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 ..סַאװק ןוא דַאלָאקָאש תולכ יד ןעוועדנופ םינתח

 -- סַאג ןיא לענש ךיז טלייא ןעמ ,טקנירט ןעמ ,טסע ןעמ |

 סַאּפ ןוא טסוּפ רעטצנעפ ןיא .טרעוו קידייל זיב

 סעקטסַאשט ןטייב ףיוא םוא ןגילפ ןריצַאּפש

 סַאּפש ןיא ךעלטניּפ-ןח ןכַאמ ןוא

 .עקסַאמ ַא ןיא ערעינָאבמָאב ןופ בייל ןזָאר ףיוא

 לעווש ןפיוא ערוזַאר רעד ןופ רָאנ ןוא

 ,לעזעג רעד סעקטסַאשט יד וצ ןגיוא ענדעשז טימ טקוק

 עשטָאמס ףיוא סטכַאנוצתבש

4 

 גנולק-רעטסיולק ַא גנַאב טָאה סַאג-ענלעשזד ןופ

 ,תבש ןקידנעלמירד םעד טכַאנרַאפ ןָאטעג קעװ ַא

 גנור ַא ףיוא ןפָאלשרַאפ טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה לסעלש ַא

 .סעבַאטש יד ןריט-בלעוועג ףיוא ןבָאה טרעפטנעעגּפָא ןוא

 ןלעוװש עטמיורעגפיוא רעביא ןוא ,סיוא ןיוש זיא תבש רעד

 .ךָאי ןקידעכָאו ןיא ןיירַא יינספיוא ןיוש ןעמ טייג

 ,רעבלעוועג ,ענעפָאלשרַאפ ,ןענעפע ןדיי ןוא

 ."ךָאװ עטוג ַא, טגָאז ןעמ ,ליופ טצענעג ןעמ

 ,רעבלעק סקידיירּפ עשירפ יד ןיוש סרעלייק ןּפעלש רַאזַאב ןיא

 ןָא-ןביוא לקניוו א ןופ עיראוואב רעקישיור רעד ןיא ןוא
 .ןָאטָאמַארג ַא סיוא תוליפת:-רוּפכ"םוי קירעזייה טליּפש

 ,גָאר ןרַאפ ןסיורד ןיא ,ץכעוטנָא-תבש ןיא

 :רענלעק עטכַאמעגפיוא טימ סענַאמרופ-ןעגנוי ןעייטש

 גָאטײב ץיה רעד ןופ ןוא ךיז ןרעש ןגעוו טסעומש ןעמ

 ,רענלעז יד ייב ןסע וצ טיג ןעמ יװ ןוא

 ,םײהַא ךיז ןעמ טייגעצ ףלע רעגײזַא

 ,עניימעג ןטנעמָאכ יוװ ,ייז ןלעווק רענלעק-תבש יד

 ,םייחעג ,בלעוועג ןיא ןענַאס ייב רָאנ ןוא

 .רענייב ןיא ריב ןשַאלפ ףיוא גָאטרַאפ זיב ןעמ טליּפש
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 סע קװעלַאנ
 עב 2

 / .,ססוג זיא טלעװ עטלַא יד ,סעקװעלַאנ
 ,טלעג ןופ ןוא תווצמ ןופ טלעוװ עטלַא יד
 ,תויתוא יד טצַארקעגּפָא -- ןדליש ענייד ףיוא

 ,טלעגרַאפ רעטצנעפיוש ןיא ץנַאלג ןייד טקלעוו'ס ןוא

 .,רעדניק ענייד ןעלגָאוװ סע .טזָאלרַאפ --- םייה ןייד
 ,ףָאש ענדולב עדמערפ יװ ,םוא ןעשזדנָאלב ייז
 רעדנילב רעד ץלַא ךָאנ טגניז ןפייה ענייד ףיוא

 ."ףוס רעטסיוו סקינַאטיט ,, דיל עטלַא סָאד

 ,עטכעלש ןטייצ עיינ ןופ םעלק ןגנע ןיא

 -- ,טכַאניב טעּפש ןיב ירפ ןופ טנַאּפשרַאפ ךָאי ןיא

 רעטכעט ןוא ןיז ענייד ןצנַאט סגניסנַאד ףיוא

 .ךַארּפש ןייד טשינ ןדייר רעדניק ענייד ןוא

 "ןלעדָאמ,, :עירעס ."סעקוועלַאנ ףיוא טכַאנ, ךוב ןופ
 ,1949 ,קרָאי-ינ --
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 װ יי ןעזייר םהרבא

 : סט 7 טפ יי עס יע יי יי יד יט ידע יע ירא יט שיט עח 3

 ס ע ק װעלַאנ

 קי .2

 -- טסיזמוא ךיז טסיירפ וד --- "!זיא סַאג ןיא ךעליירפ י

 ;טשינ ןיוש -- רעטייוו ןוא ,ןבענרעד רָאנ טסעז וד וו 1

 .ןטימ ןיא ,וצניהַא ּפָא גיוא ןייד רָאנ דנעוו וד

 !ןטיהַאב רָאנ טָאג לָאז --- ךיז טוט סָאװ ,ןטרָאד ,ךָא

 ..סַאג ןיא ןטסַאק ַא ךיז טּפעלש סע :וטסעז טָא
 !סַאּפש רערעטיב ,א ?ןטסַאק ַא ךיז טּפעלש יו

 .:רענעלק ךָאנ ןטסַאק ןופ רעגערט ַא םיא טּפעלש סע

 "!רענעצ ַא ןגירק לעוו'כ,, :ךיז טסיירט רע ןוא טּפעלש רע

 / !בלעג יװ ןוא רַאד יו ,לשטנעמ ַא :רעטייוו עז

 -- בלעוועג עצנַאג יד רע טגָארט ןיילַא ךיז ףיוא
 --- ןרַאטש ןוא ןצָאלג ייז ןגיוא ענייז --- עז ָא

 ...ןראה ןוא ןקוק ייז ! יידּפ לרעסקעז ַא

 ,טציז רע ןַאמרופ רעד --.עקשזָארד ַא :רעטייוו ןוא

 -- טשטילגעג לטיה סָאד ;ךיז .טגיוו רענייז ּפָאק רעד

 !ןפָארטש ךיד טעװ טָאג ָא ..רוכיש ַא -- דשוח טסיב

 ןפָאלשעג טשינ טכַאנ עצנַאג ַא רע טָאה סָאד

 ;קילב ןייד רָאנ ףרַאװ וד--- רעטייוו ןוא רעטייוו ןוא

 -- קירטש טימ ףיוא דדע רעד ןופ ןעמעוו סעּפע טבייה ןעמ

 -- םניח תבהא ןופ רעטכיד רעד ,טסינַאמוה רעסיױרג רעד -- ןעזייר םהרבא

 טנזױט ַא ןופ רבחמ ןוא רעדיל רעטנזױט ןופ טעָאּפ ןפורעג םיא טָאה שא םולש יװ

 טריטויבעד .1876 רָאי ןיא ,דנַאלסור ,ווענעדי ןק ץא ןױבעג .ןעגנולייצרעד עניילק

 -עג 89 ןרָאי יד ןיא ."*קעטָאילביב רעשידיי, סעיצרפ ןיא 1891 רָאי ןיא

 -- עקירעמַא ןיא ןעוועג לָאמ יירד 1914 זיב 1908 ןופ .עשרַאװ ןיא רקיעב טניווו

 -עגוצ סנעזייר .3 גנילי רפ ןיא ןרָאװעג רטפנ .קרָאי וינ ןיא קידנעטש 1914 טניז

 ןיק רָאג טָאה הפוקת-ץרפ רעד ןוא עשרַאוו ךָאנ טפַאשקנעב עקיבא ןוא טייקנדנוב

 סרעדנוזַאב -- םיבתכ עלַא ךרוד טעמכ ךרוד ךיז טגָאלש ןוא טַאהעג טשינ ןצינערג

 -רָאי-לטרעפ ענעדלָאג סָאד .ענייז תונורכז עשיטנעטיוא ןוא עכעלריפסיוא יד ךרוד

 -רָאפ טשינרָאג ךיז ןעמ ןעק ,1915:-1890 ,עשרַאוו ןיא הפוקת-ץרפ יד -- טרעדנוה

 ןטלַאטשעג עלַארטנעצ עריא ןשיווצ ןענעזייר םהרבא ןַא ןלעטש
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 .ןלעב ַא ןָאט קוק ַא -- רעדעי ּפָא ךיז טלעטש סע
 ..ןלַאפעג לדרעפ ַא אשמ ַא רעטנוא זיא סָאד

 ,טסיזמוא ךיז טסיירפ וד "!זיא סַאג ןיא ךעליירפ יו,

 ;טשינ ןיוש רעטייוו ןוא ,ןבענרעד רָאנ טסעז וד
 ,ןטימ ןיא ,וצניהַא קילב ןייד רָאנ דנעוו וד
 !ןטיהַאב רָאנ טָאג לָאז -- ךיז טוט סָאװ ןטרָאד ,ךַא
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 לדנַאה -לדנַאה

 -- .דנַאש יד ךיז ןופ ןָאטעגסיוא

 ,טנַאה רעד ןיא לקעז ַא טימ
 ,ףיוה וצ ףיוה ןופ םוא רע טייג

 ;ףױרַא ץלַא ןגיוא יד טבייה
 -- טגניז רע קירעיורט יוז ןוא

 ;טגנילק סע ףיוה ןצנַאג ןרעביא
 ?לדנַאה ?-- לדנַאה

 ,דיי רעביל ,ריא טנעז רעוו -- ,טגָאז

 ?דיל רעייא רימ טלייצרעד סָאװ
 ,סַאג עשטָאמס רעד ףיוא טרָאד ןיווו'כ,;

 ,סַאנ ןוא טכייפ --- רעלעק ַא ןיא

 !דניזעג סיורג ַא טימ

 ןיירַא טשינ טרָאד טמוק רעמוז
 ,ןייש ןייק ןוז רעביל רעד ןופ

 .טניוו רעד טזָאלב רעטניוו

 עש רַאוו

 סנדלָאג ַא ,דניק ַא זיא סע

 ;יירפ ןוא קנַארפ ךיז טליפ ןוא

 ןעד סע טָאה תוגאד רַאפ סָאװ ןוא
 ,יירד סע טגָאמרַאפ רָאי זַא

 ,ייֵא --- ןכַארּפש יד טימ הרצ ַא
 ןרועיש ַא ןָא ןכַארּפש יד
 יירד רָאנ דניק רעזדנוא זיא טלַא ,יוא
 ...ריפ סע ףרַאד ןכַארּפש ןוא

 ,םוא ןבעל ןצנַאג ןיימ ייג'כ

 ;םוק ךיא ווװ ,רָאנ רימ ןופ טרעה'מ
 ...לדנַאה ,לדנַאה

 ,ליֿפ רעטרעוו ךָאנ בָאה ךיא ,יוא
 ליטש רעד ןיא ייז גָארט ךיא ךָאד

 !טשינ ייז ףרַאד רענייק
 טכַאנ ייב םייהַא םוק ךיא ןעוו
 ,טכַאמשרַאפ ,רעטרעטַאמרַאפ ַא

 ...טסיזמוא ייז ךיא דער

 ...טדעררַאפ ךיז ךיא בָאה סָאװ ,טע
 ,טעב עטלַא ןַא טשינ ריא טָאה
 --- ךיא לדנַאה רָאנ טליוו ריא סָאװ !?ךיש עטלַא ,ןזיוה עטלַא
 "!לדנַאה ,לדנַאה

 .25 עקּפילָאװָאנ ,1899 עשרַאוװ
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 יזיוה שיסור ַא ןופ עמַאמ יד

 -- טניימ סָאד עשיווטיל ַא

 זיולב שיסור םיא טימ יז טדער ,ונ

 .טניווװעג ױזַא זיא יז

 ,עשיליופ ַא זיא עינאינ יד

 ?ןייז שרעדנַא סע ןעק יו
 -- עשיליווו ַא דניק סָאד טכערּפש | ,ונ
 !ןייפ ,ךעלפעה ,שיליופ ףיוא



 ןעזײר ם ה רבא

 ,עשידיי ַא םתס -- עבָאב יד

 ,ךיוא שידיי ףיוא דניק'ס טלּפַאלּפ ,ונ

 ?ןָאט ךעבענ סע ןעק סָאװ

 "טסינויצ,, ַא זיא רעטעפ רעד

 ,םעה-דחא ןופ טלַאה ןוא

 ךיז ןסירג שטָאכ דניק סָאד זומ ,ונ

 !םָאלַאש :ןײלַא םיא טימ
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 ,סניימ וד ,דניק ןדלָאג רעייט ,וד

 ריד רַאפ ןייז לָאז רימ ,יוא
 ןיוש אצוי טסיב וד זַא טסניימ וד

 ?ריפ ןכַארּפש טימ ןיײלַא

 ךָאנ ןירענרעוווג ַא טכוז ןעמ
 .יגונעג ךָאד ...?עכלעוו ַא

 ךָאנרעד ןייז ןיוש דניק סָאד טעװ סע
 .יגולק עמַאמ-עטַאט יװ

 עש ר ַאוו

 ,ןרָאבעג ריד ייב טינ ,עשרַאװ
 ..ןרָאװעג ךיא ןיב ריד ייב ךָאד
 ןענופעג ךיילג --- םוקנָא ןיימ ייב
 .דענוז ייווצ יד --- ןביולג ,גנונפָאה

 ,רעמונ רעד סנייא ,ענאילגעצ סַאג

 ,רעמוז ןיימ טכיולעגפיוא טָאה טרָאד

 ןפָארטעג דניירפ עיינ יד ןוא
 ,ןפָא ,קיטכיל --- ןקילב יד טימ

 ,ןעיורג ַא גָאט ןיא ,ןָאמרעד ךיא
 ,ןהעש עביל יד ,זיוה ץרּפ

 ,ןעמוק םיא וצ ןגעלפ סע ןעוו

 ,ןעמולב יד קלָאפ ןופ --- טיילעגנוי

 ,ןעגנולקעגנָא טָאה טסַאג ךָאנ טסַאג

 ,ןעגנוזעצ טשרע ךיז ךָאנרעד ןוא

 ;ןיבר ַא ייב םידיסח יד יו
 ."ןבעל לָאז ,ויניבר רעזדנוא;;

 יד רעביא םיא טגנעה טפלעה ןייא סָאװ ,לקעּפ םעד ןי

 :?שידיסח., רעיינ ַא ןעוועג זיא'ס

 ,שידיי-ךעלטלעוו ןוא יירפ-ךעלטלעוו

 ,ןיוש טמוק דיל-סקלָאפ ַא ךָאנרעד ןוא
 ,ןיוש טמורפרַאפ ,רָאכ ןיא טגניז'מ ןוא

 ;ךיז טמעשרַאפ טסַאג רעדמערפ ַא טּפָא
 -- ךיז טמענ טנגוי יד סָאװ וצ טָא
 עטזָאלרַאפ רָאג ךעלדיל יד וצ |

 .ײעטסָארּפ ַא "לדיימ-טסניד,, ַא ןופ

 ןעניז רעד טסַאג םעד רָאלק טרעוו דלַאב

 (-- ףענופעגסיוא סע טָאה ץרּפ)
 ,עלַא טימ טגניז רעדמערפ רעד ןוא

 ..הלכ רעטרַאנעג,, רעד ןגעוו

 רעבירַא העש ךָאנ העש ַא טייג

 "רעבירט ַא גָאט ַא, דיל םוצ זיב

 -- עליטש ַאזַא ,עידָאלעמ יד

 ...הליפת ַא יוװ ,הנווכ לופ

 רעייג רעד

 -נַא יד ןוא סעציײלּפ

 ,ךעלעמעק ,רעסעמ ,ןעלּפָאג :ךיז ןעניפעג ,טסורב ןרעביא -- טפלעה ערעד א
 .תורוחס ינימ עכלעזַא ךָאנ ןוא ךעלעטייב ,ךעלעּפענק ,ךעלעטשרעב

 ןיא ןַארָאטסער ןייא ןופ .רעטייווצ רעד ןיא עפַאק ןייא ןופ רע טייג ױזַא ןוא
 טרָאד ןציז סָאװ ,טסעג יד הרוחס ןייז רע טגיילעצ לשיט ןדעי ייב ןוא ,ןטייווצ םעד
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 ןעמַאזוצ עגַארפ ַא טימ יא השקב ַא טימ יא טגנילק סָאװ לוק ַא טימ טפור ןוא
 | ?!לרעסעמ טוג ןיילק ַא ---

 ?!עלעטשרעב ןיילק ַא --
 ?!עלעטייב ןייש ַא --

 רעד ןיא ןצנַאג ןיא זיא ץרַאה ןייז ןוא ןגיוא ענייז סָאװ ,שטנעמ רעטכעלש רעד
 ַאזַא םיא טגעלפ סגנַאפנָא .ןָא טשינ וליפא םיא טקוק ןוא טשינ טרעפטנע ,הליכא

 וצרעד ךיז רע טָאה זייווכעלסיב רעבָא ,ןגערפיוא רעייז םינּפ תלבק רעמענעגנַאמוא

 .טניווועגוצ
 ּפוז ַא רעירפ טוט ,לקעּפ םעד ןיא ןײרַא טקוק שטנעמ רעטכעלש-טשינ רעד

 ןופ ףוע קיטש ַא טכוזרַאפ רע רעדָא ,שיט ןפיוא םיא רַאפ טייטש סָאװ ,זָאלג םנופ |
 שטנעמ רעטכעלש-טשינ רעד ווו ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז ,ךיז טדנעוו סָאד -- רעלעט
 --- קנעש ַא ןיא רעדָא ,ןַארָאטסער ַא ןיא יצ ,עפַאק ַא ןיא יצ ,טסלָאמַאד ךיז טניפעג
 ;ןקורט ןוא ץרוק רע טרעפטנע טשרע ןַאד

 !טשינרָאג ףרַאד ךיא --
 -שטיינקעג ןייז טקרעמַאב ,רעייג םוצ ןגיוא יד ףיוא טביוה שטנעמ רעטוג רעד

 רעטנוא ןסַאּפ עיולב יד ,ןקַאב ענעלַאפעגנייא ,ענעּפמורשעגנייא ענייז .ןרעטש ןט
 רעייג רעד סָאװ לקער-רעמוז ןטקילפוצ םעד ףיוא קילב ַא טפרַאװ ,ןגיוא ענייז
 ;טרירעג טגָאז רע ןוא -- ,טייצ"רעטניוו טגָארט

 .טשינרָאג ףרַאד ךיא זַא רימ טביולג --
 ,סעקיּפָאק 30 -- לרעסעמ טוג ןייש ַא --

 :עמיטש ערעכייוו ַא ךָאנ טימ טרעפטנע שטנעמ רעטוג רעד ןוא
 .טשינרָאג ףרַאד ךיא זַא ,דיי רעביל ,רימ טביולג --

 ץלַא ןיא ןכוזמורַא גנַאל ףרַאד ןעמ ןכלעו ,שטנעמ רעטוג-תמא רעד רעבָא

 :טרעפטנע ,ןקנעש ןוא ןענַארָאטסער ,ןעעפַאק
 ,קיליב רעבָא ,עלעמעק טוג ןייש ַא רעהַא סעּפע טזייוו ,ונַא --

 ןבעג סעּפע רעכיז ןיוש טעװ רע -- ףייז רע לָאז קרַאטש ןוא טנוזעג ,ָא --
 | ,ןזייל וצ

 -עק ןטרָאס עלַא סיוא !טגייל ןוא ,סיוא טקַאּפ ,לקעּפ ןייז טנפע רעייג רעד ןוא

 ,עטכידעג ןוא ערעטיש ,עניילק ,עסיורג ,עצרַאװש ,עסייוו :רָאנ טָאה רע סָאװ ,ךעלעמ
 :טגערפ שטנעמ רעטוג-תמא רעד ןוא

 ?עלעמעק ןימ ַאזַא ,לשמל טסָאק סָאװ --

 סָאװ טשינ טסייוו רע ,ןּפַאלק וצ קרַאטש ץרַאה סרעייג םעד ןָא טביוה טלָאמאד
 ,סעקיּפָאק 7 עלעמעק םעד ןָא ןענידרַאפ ןלעװ טלָאװ רע :ןגָאז וצ ליפיוו ,ןָאט וצ

 יג רעבָא .חויר סעקיּפָאק 2 טימ ןענעגונַאב טזָאלעג קחדה תעב רעבָא ךיז טלָאװ רע
 רעדָא רעטוג ַא ,רעגולק ַא רעדָא רַאנ ַא --- זיא סָאד הנוק ןימ ַא רַאפ סָאװ ,ףערט ןוא
 -ולּפ טיג ןוא טשימוצ טרעוװ רעיײג רעד ?רעמערָא ןַא רעדָא רעכייר ַא ,רעטכעלש ַא

 ;גָאז ַא םיצ

 -עגסױרַא טָאה ליומ ןייז סָאװ זיירּפ םעד קידנרעהרעד -- !סעקיּפָאק 25 --|
 :וצ טיג ןוא ןקָארשרעד ןיילַא רע טרעוו ,טגָאז

 ,רעייט טשינרָאג זיא סע זַא -- ןבעל רעה ,רימ טביולג --
 ירעייג ןעמירָא ןַא ןענידרַאפ ןבעג טייג סָאװ ,רעבָא שטנעמ רעטוג-תמא רעד
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 סעקיּפָאק 25 ןטעבוצסיוא הּפצוח ַא סָאד ןעמ טָאה יוװ :טזגורב'עגנָא קרַאטש טרעוו

 !עלעמעק ַאזַא רַאפ

 ,טקיטומטנע רעייג רעד טגערפ -- ?ןבעג רעה רעד טעװ ןעד ליפיוו --

 רעלעט ןיא ןבעל ןוא בייל ןצנַאג ןטימ ןָאטרַאפ זיא שטנעמ רעטוג-תמא רעד
 טַאהעג הזעה יד טָאה סָאװ ,רעיײג ןפיוא סעכ ןיא ףעלקערש זיא רע -,סנטָארבעג ןטימ

 ,.טגייווש ןוא -- ןטעבוצסיוא ליפ ױזַא

 ,רעייג רעד ךיז טעב--- !טעקיּפָאק 15 ---

 רע ,ןשטנעמ ןטוג-תמא םעד טשינ ץלַא ךָאנ טלעפעג זיירּפ רעקירדינ רעד רעבָא

 ,ליפוצ ךיוא ךָאנ זיא סעקיּפָאק 15 ,רעטייוו טגייווש

 ןענידרַאפ שטָאכ ליוו רע .רעייג רעד ּפָארַא רעטייוו טזָאל -- סעקיּפָאק 12 --
 ,סעקיּפָאק 2 סנטסקינייוו

 ;טגָאז ןוא ליומ סָאד ףיוא שטנעמ רעטוג-תמא רעד ןיוש טכַאמ לָאמ סָאד

 וגונעג ץנַאג ,סעקיּפָאק 10 ---

 ףבעל רעה ,סע טמענ --

 ןייא ןופ ןוא רעטייווצ רעד ןיא עפַאק ןייא ןופ רעטייוו ךיז טזָאל רעייג רעד ןוא

 -עשטנעמ עטוג עכלעזַא ךיז ןעניפעג ןטלעז רעייז רעבָא ,ןטייווצ םעד ןיא ןַארָאטסער

 ..סעקיּפָאק 10 עצנַאג רַאפ עלעמעק ַא רעייג ַא ןופ ןפיוק ןלָאז סָאװ ,ךעל

 ,טייצ עגנַאל ַא רעייז ,ןכוז םיא רעיײג רעמירָא רעד ףרַאד טייצ עגנַאל ַא זוא
 ,םיא טרעגרע ץלַא .ןשטנעמ עלַא ןוא ,טלעוו יד ,ןבעל סָאד סואימ םיא טרעוו סע ןוא

 ןָאט ןלעװ טלָאװ רע ןוא ,ןײלַא ךיז ןוא ןעמעלַא ,ץלַא טליש רע ןוא .ףיוא םיא טגער
 ןברָאדרַאפ ןוא טכעלש יװ ,ןעזמורַא ךיז לָאז טלעוו עצנַאג יד זַא ,ךַאז ןימ ַאזַא סעּפע
 .ןשטנעמ-טימ ערעייז טימ ךיז ןעמענַאב ייז שי'רזכא יוװ ןליפ ןלָאז עלַא זַא ,זיא יז

 ?טלעוו רעד ןָאטּפָא ,רע יו רעייג רעמירָא ַאזַא ןעק סָאװ רעבָא

 -ָאטסער ןוא ןעעפַאק יד ןופ רעכוזַאב יד רַאפ ןגרָאז וצ ןרעהפיוא זיולב ןעק רע
 ןשטנעמ עטכעלש יד ןלָאז ..תורוחס ענייז ןלעטשוצ טשינ רעמ ייז ןוא ,ןענַאר

 ָאטינ -- יירד ,ייווצ ,גָאט ןייא ןעז ייז ןלָאז ...ןיגַאב וצ םיא טימ ךיז ױזַא יו ןסיוו

 עיולב יד טימ ,ןרעטש ןפיוא ןשטיינק יד טימ ,רערַאד רעד ןוא רעכיוה רעד רעמ

 -ײלּפ ענעגיובעגנייא ענייז ףיוא ךעלקעּפ ייווצ יד טימ ןוא ןגיוא יד רעטנוא ןסַאּ

 | ..!טסורב רענעלַאפעגניײא ,סעצ

 ךעלרעדניק עצייז ,יורפ ןייז .ןָאט טשינ לַאפ ןייק רַאפ רע רָאט סָאד !?ןיינ רעבָא

 -נַאג ַא םיא ףיוא ןטרַאװ סָאװ ,ךעלרעדניק עקירעגנוה ,עסעװרָאב ,עכיילב ןענייז

 ..גָאט ןצ

 ןבעל ץנַאג ןייז --- !ןגרָאמרעביא ןוא ןגרָאמ ,טנייה :ןייג רעטייוו טעוו רע יי

 .ןייג ױזַא ןיוש רע טעוו

 ..יטייג ןוא ףיוא ךיז טביוה רע ןוא
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 המחלמ רעשינַאּפַאי-שיסור רעד ןופ ןרָאי יד

 יב 2

 -ירפ ביױהנָא ןענישרעד זיא רעכלעוו ,"סערגָארּפ ךוברָאי, ךובלמַאז םעד טי

 רימ ןופ םעד טימ יו ,ןדירפוצ ױזַא ןעוועג טשינ ןיוש ךיא ןיב ,1904 גניל ר
 -עגקעװַא ."טרעדנוהרָאי עטסקיצנַאװצ סָאד,, ךובלמַאז ןטשרע ןטריגַאדער

 -ספמַאק עקינייא טגָאמרַאפ טָאה "סערגָארּפ ךוב-רָאי, סָאד סָאװ ,םעד ןופ טקוק
 -עגלַא ןיא רעבָא זיא ,רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד עטוג רָאּפ ַא וליפא ןוא ןעלקיטרַא

 רעד םיא ןיא טלעפעג טָאה סע .ןטלַאהעגסיױא גונעג ןעוועג טשינ ןָאט ןייז ןיימ

 -עגנײרַא ,רעגנַאפנָא וצ "עביל,, ןיימ בילוצ ,זיא וצרעד .רעטקַארַאכ רעכעלטייהנייא
 -רָאי, ןיא ךיא בָאה ױזַא ."עקיעפקורד,, טשינ ךָאנ ריש ,ןכַאז רָאּפ ַא םיא ןיא ןלַאפ
 רעייז ךָאנ ןַאד םעד ןופ קיטירק ןגיובקורד ןצנַאג ַא ןבעגעגניײרַא ?סערגָארּפ ךוב
 טקרעמעג ןַאד ןיוש ךיז טָאה סע םגה ,תוילגרמ הידידי --- ןקירעינצכַא -- ןעגנוי
 ,קיטירק רעשירַארעטיל רַאפ סדעדנוזַאב ,גנובַאגַאב עשירַארעטיל ןביירש ןייז ןיא

 טינ רע טָאה ןקיטירק ענייז ןופ רענייא ןיא סָאװ ,ןָאטעג ייוו רימ טָאה טּפיוהרעביא
  ?סעקילַאק,, עלעװָאנ סרָאטקעּפס .מ טלדנַאהַאב טקערָאק גנונעג

 ,רעגנַאפנָא ןַא ךָאנ ךיוא ןַאד ,ָאריּפַאש .ל טימ טסיירטעג ךיז ךיא בָאה רַאפרעד
 רָאנ טשינ זיא ?שידיי ןוא שיערבעה ןגעוו עגַארפ רעד וצ , לקיטרַא רערעסערג ןייז
 םענייש רעייז ַא ןיא ךיוא רָאנ ,ךיירטסייג ןוא קידנדיינש ,ףרַאש ןבירשעג ןעוועג
 סָאװ ,ענייז גנולייצרעד עטשרע יד -- "קיזמ לקיציא,, גנולייצרעד ןייז ךיוא .ליטס
 בָאה ךיא יו ,שטָאכ ,טלעטשעגנדירפוצ קרַאטש ךימ טָאה -- טקורדעג בָאה ךיא
 רעד ןופ קעװַא רעטעּפש זיא ָאריּפַאש ,לטיּפַאק ןקידרעירפ ַא ןיא טקרעמַאב ןיוש
 רעמ ךיז טָאה עכלעוו ,רעשיטסינָאיסערּפמיא רעד וצ םרָאפ רעשיטסילַאער טכע
 ןַא טימ טסיירטעג ךיוא ךיז בָאה ךיא .טנעלַאט ןקיטרַאנגייא ןייז רַאפ טסַאּפעגוצ

 עקיזָאד יד ,תמא ."עלעסָאי, עלעװָאנ סנַאזעניד רעביא ךַאש סויבַאפ ןופ לקיטרַא
 ןיימ ןיא ןיילַא רימ ןופ טריזנעצער ןעוועג ןיוש זיא גנולייצרעד ענערָאװעג טמירַאב

 רענילרעב ַא ,ךַאש סויבַאפ רעבָא !!טרעדנוהרָאי עטסקיצנַאװצ סָאד,, ךובלמַאז ןטשרע

 ןיא טָאה ןעמונעג לײטנָא ןטפירשטייצ עשטייד ןיא ךיוא טָאה סָאװ ,רעניווונייא

 ןגעוו גנונעקרענָא סיורג טימ טדערעג בגא-ךרד ןיוש לקיטרַא םענייש רעייז ןייז

 ןעוועג סָאד זיא טייצ רענעי ןיא ןוא ,רוטַארעטיל ריא ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד

 ...גנוכיירגרעד ַא ,טנייה טגָאז ןעמ יו

 -נָאק ַא; עריטאס יד טלעטשעגנדירפוצ ךימ טָאה רעבָא קרַאטש רעייז טשינ
 בלַאה ןבירשעג ןעוועג זיא סע .תובשחמ-לעב ןופ "ךעלרָאּפ עטכילרַאפ ןופ סערג

 -עפ ןקידנכַאלּפָא םעד טימ ,ךיז טָאה ןוא שיטסירטעלעב בלַאה ןוא שיטסינָאטעלעפ
 -ייו ,טָאה ךובלמַאז סָאד סָאװ ,גנוטכיר רעד וצ טסַאּפעגוצ טשינ ,ןָאט ןשיטסינָאטעל

 ייןעוװעג ןסיוא ,סנטסקינ

 -- ןוא ןבעגעג ךובלמָאז םעד ןיא בָאה ךיא סָאװ ,"ןכַאז,; ענעגייא עניימ ךיוא
 ןזעלרעביא םייב --- ךימ ןבָאה ,טנַאה רעלופ רעד ןופ --- !רָאטקאדער רעד ןיײלַא
 םַאנסױא רעד טימ ,טלעטשעגנדירפוצ קרַאטש טשינ -- טייהרעטקורדעג ןיוש יז
 ,"גירק ןיא,, גנולייצרעד רעד ןוא רעדיל עשיריל ייווצ ַא ןופ
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 יד .המחלמ עשינַאּפַאי-שיסור יד ןכָארבעגסיױא טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ןעמוקעגרָאפ זיא המחלמ יד םגה .עטקירדעג ַא ןרָאװעג זיא עשרַאװ ןיא גנומיטש
 "המחלמ,, טרָאװ סָאד סָאװ ,קערש יד ןעגנָאהעג טפול ןיא ןיוש זיא ,טייוו ץעגרע

 ןעמ טריזיליבָאמ טָא-טָא זָא ,טכירעג ךיז ןעמ טָאה גָאט ןדעי .סױרַא טפור --- ןיילַא
 -עג ,טַאדלָאס רעטנידעגסיוא סלַא ,ךיוא בָאה ךיא עכלעוו ןשיוצ ,"ןטסיוװרעזער,, יד

 ךיז ןגָאלש ןייג וצ טקָאלעג טשינ ךימ טָאה סיוועג .ךיז ןלייצ וצ ?דובכ,, םעד טַאה
 ַא ןגעק ,רוטרַא טרָאּפ רַאפ -- דנַאלסור רעשיטסירַאצ רעקיטסלָאמעד רעד רַאפ

 ךיא סָאװ ,ןופרעד ןעזעגּפָא ןיוש ...ןעזעג טשינ לָאמנייק בָאה ךיא סָאװ ,קלָאפ טייוו

 ..ןייז טשינ לָאז סע קלָאפ ןכלעוו טימ ,המחלמ ןגעק ןעוועג ללכב ןיב

 טרַאװעג ןבָאה ןוא טפַאשרעהטסבלעז עשיסור יד טסַאהעג ןבָאה סָאװ ,עלַא יו
 ,ןגעווטסעדנופ .ןגיז לָאז דנַאלסור זַא ,טלָאװעג טשינ ךיוא ךיא בָאה ,ןלַאפ ריא ףיוא

 יד) תולּפמ עסיורג עשיסור יד ןופ תועידי עטשרע יד ןעמוקעגנָא ןענייז סע זַא

 (טרירוזנעצ קרַאטש ןוא קיטכיזרָאפ רעייז ןדלעמ טפרַאדעג סע ןבָאה ןעגנוטייצ
 טקַארטסבַא ןיא דנַאלסור סָאװ ,תולּפמ יד טשינ .ןָאטעג ייוו קרַאטש רימ סע טָאה

 -לעוו ןוא קלָאפ ןופ טמַאטשעג ןבָאה עכלעוו ,ןטַאדלָאס ענעמוקעגמוא ;יד רָאנ ,טמוקַאב
 -.טסבלעז עשיסור עטליופעצ יד .ןגיוא עניימ רַאפ קידעבעל ןעזעג בָאה ךיא עכ

 ןרעװ טיירפַאב טעװ דנַאל סָאד .טוג עקַאט זיא סָאד ,ּפעלק טמוקַאב טפַאשרעה
 -שָאר יד ןוא ,סװוָאלזָאק יד ןוא סווָאנַאװיא יד ...תונברק עקידלושמוא יד רעבָא
 -לעוו טימ ,עלַא יד -- ןטַאדלָאס עשידיי יד ךיוא ןוא ,סווָאסואָאלעיב יד ןוא סנישט

 ,טנידעג בָאה ךיא ןעוו ,ןַאד קידנביולג טשינ ,ײמרַא רעד ןיא טנידעג בָאה ךיא עכ

 ןוא ,ןרעוו טעגרהעג וצ ןוא ןענעגרה וצ ױזַא יו ,עקַאט זדנוא ןעמ טנרעל סָאד זַא
 ןוא ןעשטומ וצ גנוריגער רעשיסור רעד ןופ זירּפַאק ַא טַאלג זיא סע זַא ,קידנעניימ

 ךיא בָאה ןטַאדלָאס עלַא עקיזָאד יד -- .."סערטָאמס , ײלרעלַא טימ ?קינייּפ וצ
 ..ןליוק ןופ סלגָאה רעטנוא ןלַאפ ייז יוװ ,טייוו רעד ןיא ןעזעג

 ןיא ,רימ זיא אקווד ןוא .עכעליירפ ןייק טשינ ןעוועג זיא עוויטקעּפסרעּפ יד

 גנוטייצ רעד ןופ גלָאפרעד רעד ..ןבעל םוצ ןעמוקעג ,טגָאז ןעמ יו ,טייצ רענעי

 וצ רעסעב ןביוהעגנָא ךימ טָאה עיצַארטסינימדַא ריא ןוא ןסקַאװעג זיא ?דניירפ,

 ןוא דניירפ ןעמוקַאב ,טרעגריבעגנייא ךיז ךיא בָאה עשרַאװ ןיא .,ןעלדנַאהַאב

 ליפ טימ ,עקטסידנוב ַא ,לדיימ רענליוו ַא -- סנידניירפ יד ןופ ענייא .סנידניירפ

 ,לכיימש ןגולק ריא ןיא ,דיר ענעטסָאמעג עריא ןיא ,גנוטלַאה ןוא ןעזסיוא ןיא ןח

 ןוא שיטַארקָאטסירַא ,ץלָאטש ןעוועג ןיא יז .ןעגנַאפעג טשינ ץרַאה ןיימ ריש טָאה

 טגרָאבעגסיױא ,היתב-הרש רעטסעווש ןיימ ןופ ןסיוו םעד טימ ,ריא ךיא בָאה .םערָא

 -למ ןעוועג זיא סע לייוו ןוא ,דיילק ַא טימ טעקַאשז ַא --- גוצנָא ןַא ןפיוק וצ טלעג

 -ּפענק ענעדלָאג ךס ַא טַאהעג טָאה טעקַאשז רעד זַא ןעװעג עדָאמ יד זיא ,טייצ-המח

 סָאװ ,טרעדנוװעג ךימ טָאה סע ...ךעלעגייא עניילק יו טלקניפעג ןבָאה סָאװ ,ךעל

 רעד טול גוצנָא ןַא ןפיוק אקווד לָאז ,ןטסירַאטילימ-יטנַא ןַא ןוא עטסנרע ַאזַא ,יז

 -עג רעייז ריא טָאה גוצנָא רעד רעבָא .ןפורעגסױרַא טָאה המחלמ יד סָאװ ,עדָאמ

 .ירעירפ יװ רעכעלדירפ ךָאנ ןעזעגסיוא םיא ןיא טָאה יז ןוא טסַאּפ

 טכַאד ,ענמָאר ןופ ,ןירעניַארקוא ןַא אקווד ןיוש ,ןעוועג זיא עטרבח ַא ךָאנ ןוא

 ןייצ עסייוו ,עקידנכַאל-קידנעגנילק ַא ,עכעליירפ ַא ןעוועג זיא יז .עקטסיסרוק ַא ,ךיז

 םייב קידנעייטש ,סַאּפש ַא ןיא לָאמַא ייז טָאה יז .עגנַאל ,עקיטכיל רָאה ןוא ךלימ יו
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 יד זיב ,סעילַאװכ עליק יװ ,טמָארטשעגּפָארַא ייז ןבָאה ,טזָאלעגרעדנַאנופ ,לגיּפש

 -סירב,, עפַאק ןיא ןייג לָאמַא ךיא געלפ ריא טימ .ןבעל טימ לופ ןעוועג זיא יז .ינק
 ..טקיצטנַא רָאג ןעוועג ריא ןופ זיא תובשחמ-לעב ןוא *לָאט

 סױרַא ןיוש ןענייז רימ ןוא ..רימ טלעפעג סרעייא לדיימ סָאד טָא ,ריא טעז

 -נַא ןוא ןשטיװָאבוקַאי .ל .א ,גרעבמָאנ ,שא םולש טימ ןיוש ,ןעמַאזוצ עפַאק ןופ
 ...לדניזעג ןשירַארעטיל-ךעליירפ רעזדנוא ןופ ערעד

 ןױוש ,תמא -- עטרבח ַא ךָאנ זיירק ןלַאקידַאר ןבלעז ןופ ןעוועג זיא סע ןוא

 ןטימניא .ךיוא תורצ טַאהעג ןיוש רימ ןבָאה ריא ןופ .עינַאט ענייא -- עטייוו ַא
 ןופ סע זיא ןעמוקעג .ןיז ןייק טשינ טָאה ןבעל סָאד זַא ,בשיימ ךיז יז זיא ןענירעד

 -ָאיצולָאװער ןוא עקטסיסרוק סלַא ,טייצ עגנַאל ַא טָאה יז ןכלעוו ןיא ,לגנַאמ סיורג

 ןעמעלַא ךָאנ זיא ןבעל סָאד זַא ,טדערעגנייא ריא תורצ טימ םיוק .טבעלעג ,עקרענ
 ןריזומַא וצ ,יז ןטיה וצ סעטרבח עריא ןביוהעגנָא טסלָאמעד ןיוש ןבָאה .ןייש ָאי
 ַא רעבָא ,טייקנייש ןייק ןעוועג טשינ זיא יז ,רעכיליירפ ןרָאװעג ןיוש זיא יז ןוא ,יז
 סעּפע ,ןגיוא עצרַאװש ,עקידכעלייק ,עסיורג טימ ,ענעריושעג-ץרוק ַא ,עשיטַאּפמיס

 ַא ןיא םורַא ןרָאי ןיא ךיא בָאה ןרעיױדַאב םוצ .ןעוועג ריא ןיא זיא סעשיטסימ
 בָאה ךיא !עינַאט -- יז .ןעמָאנ ריא ןעזרעד ןרָאטַאקָאװָארּפ ןופ לטעצ ןטכעלטנפערַאפ

 .יז ןעוועג סָאד זיא ,םינמיס עלַא טיול םגה ,ערעדנַא ןַא זיא סע זַא יטסיירטעג ךיז

 ,ָאריּפַאש ,ל יװ ,םירבח יד בילוצ עשרַאװ ןזָאלרַאפ וצ דָאש ַא ןעוועג זיא ךיוא

 ,יקסדַאשרעב .י ,ייז ןופ רענייא .ענעמוקעגנָא-יינ ,ערעדנַא עליפ ןוא שטייט השמ
 ןיא ךיז ןקורד וצ ןוא ןביירש וצ שידיי ךיוא ןביוהעגנָא טייצ רענעי ןיא טָאה סָאװ
 -יצרַאה רעטמיוצעג ןייז טימ ,ץנעגילעטניא רענייפ ןייז טימ ךימ טָאה --- ?דניירפ,
 -רַאפ סָאװטע טליפעג עשרַאװ ןיא ךיז טָאה יקסדַאשרעב .טרעבױצַאב יו --- טייק

 רָאנ ,ןעוועג רערערַאפ ןוא רעגעלרַאפ ןייז רָאנ טשינ זיא רודגיבא-ןב םגה ,טמַאזנייא
 ,עשרַאװ רעסיורג רעד ןיא ןריולרַאפ יו טליפעג רעבָא ךיז טָאה רע .ןיזוק ַא ךיוא
 ליטש רעד ןיא רֶע טָאה רשפא זיא .ווַאלסָאנירעטַאקעי ןופ ןעמוקעג זיא רע ןיהווו
 דגנ, ןענַאמָאר עטמירַאב ןַאד יד ןופ רָאטיױא סלַא ,םור ןייז סָאװ ,ןופרעד ןטילעג
 -עג ךָאנ ןיא רע םנה ףעלקנוט וצ ןביוהעגנָא ןיוש טָאה ,"הרטמ ןיאב,, ןוא ?םרזה
 ךיז רע טָאה ןענַאמָאר ייווצ יד ןיא .רעזעל עשיערבעה יד ייב רעלוּפָאּפ גונעג ןעוו

 רענכייצ רענייפ סלַא ןוא גָאלָאכיסּפ ןוא רעטכַאבָאַאב רעסיורג סלַא ןזיװעגסױרַא

 -יפַאר ןייז טימ ןַאמּפָאש ןענַאטשעגפיוא רעבָא ןַאד ןיוש זיא סע ,ללכב ןּפיט ןופ
 טימ רענערב ךיוא ,ןעגנודניפמע עטסניד יד ןבעגרעביא ןייז טימ ,ליטס םעיינ ,ןטרינ
 רעשיערבעה רעד ןיא קיצנייא ןוא יינ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןוויטָאמ עלאיצָאס ענייז
 -בעה רעד ןיא ןימ םעד ןופ ןבילבעג רעקיצנייא רעד םויה-דע זיא רע) רוטַארעטיל

 -זמ,, ןוא "רהנל רבעמ ,, ןייז טימ יקסוועשטידרעב .י .מ ךיוא ,(רוטַארעטיל רעשיער
 ןוא ןשיטסינרעדָאמ רעמ ַא רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןבעגעג ןבָאה סָאװ ,"םינ
 ריש ,שיטסילַאער ליפ וצ ,יקסדַאשרעב .י .ץנַאלג ןשיטסינָאיסערּפמיא טּפיוהרעביא
 -טימ טלָאװעג טשינ יצ ,טנעקעג טשינ טָאה ,עלוש סַאלָאז ןופ ,טסילַארוטַאנ טשינ

 .."םרזה דגנ, ןופ רבחמ רעד ןעוועג רֶע זיא טסיזמוא טשינ .םָארטש ןטימ ןעמיווש
 ,רעכעלדניפמע ןַא .ךיז טלקַאװ ןדָאב רעד זַא ,קיטנעק ,ןיוש רע טָאה טליפעג רעבָא
 -ַאב עליטש יד טָא ןוא ןופרעד ןטילעג יאדוװַא ליטש רעד ןיא רע טָאה ,רעצלָאטש ַא
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 רעטנַאסערעטניא ןוא רעלעדייא ךָאנ םינּפ ןלעדייא ,ןייש ןייז ןבָאה ןדייל ענעטלַאה
 ,טפיטרַאפ ןוא טרענעשרַאפ ךָאנ טסייג ןלעדייא ןייז ןוא טכַאמעג

 -ָאקרעב .ד .י עװָאדעמ ףיוא ןכוזַאב ךימ ןעמוקעג זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 קחצי רעװַאװשז ,רעקידעבעל ,רעקיטסול קידנעטש רעד םיא טָאה טכַארבעג ,שטיוו

 שידיי ןיא ,ןכַארּפש עדייב ןיא ןבירשעג טלָאמעד ןיוש טָאה רעכלעוו ,ןָאסלענעצַאק
 ןיא ךעלטנגייא רע טָאה טניווװעג .טַאהעג ביל ךיילג עדייב טָאה ןוא ,שיערבעה ןוא

 ןוא ןץרּפ טימ ךיז ןעז וצ ,עשרַאװ ןייק ןּפַאכּפָארַא טפָא ךיז טגעלפ רע רָאנ ,שזדָאל
 יװ טַאהעג ביל םיא ןבָאה רימ .םיא ןופ ערעטלע ןיוש םגה ,"עגנוי, זדנוא טימ
 טנעקעג טָאה רע .ןלָאװקעגנָא רָאג םיא ןופ טָאה ץרּפ ...לרעדורב ןטָארעג ןיילק ַא
 ידיסח רעכייר א ױזַא יוװ ,זיוה ןיא ןצרּפ ייב ןלעטשרָאפ טגעלפ רע ."קיטש,. ןכַאמ
 טימ טדער -- טייהנטלעז ַא ןעוועג ןַאד זיא'ס --- זיוה ןיא ןָאפעלעט ַא טָאה סָאװ

 -עג זיא סע ...לגניי ַא ןריובעג טָאה בייוו ןייז זַא ,ןָא םיא טגָאז רע .דיסח ןטייווצ ַא
 -עצָאק קחצי ןוא ,ןכַאל קיצרַאה טגעלפ ץרּפ ...ענעצס עשימָאק ,עכעלרעדנווז ַא ןעוו
 ביל ױזַא ,לקיציא ןפור םיא לָאז ןעמ זַא ,טסַאּפעג ןַאד ךיז טָאה סע סָאװ ,ןָאסלענ

 .ענעצס עשימָאק ַא ךָאנ טלעטשעגרָאפ טָאה -- ןעוועג רע זיא קידווענח-שידניק ןוא
 ,.יוליע ןַא ןופ רעגייטש רעד יוװ ,קידהזעה יא ,קידוועמעש יא ןעוועג זיא רע

 ןעועג עדייב רימ ייב ייז ןענייז ,ןשטיוװָאקרעב .ד .י טימ רימ וצ ןעמוקעג

 זירּפ םעד ןענווועג סָאװרָאנ ןַאד טָאה שטיווָאקרעב .טסעג עטגיײלעגנָא יאדווא

 זירּפ רעד ..."ריזח עלעקשָאמ,, גנולייצרעד ןייז רַאפ "הפוצה,, ןיא סרוקנָאק ַא ןיא
 רעטשרע רעד ןַאד ,רימ טכַאד ,ןעוועג זיא סָאד ,רעטרעדנוה רעצנַאג ַא ןעוועג זיא
 יאדווא זיא .ןענוװעג ללכב טָאה רעביירש רעשיערבעה יצ רעשידיי ַא סָאװ ,זיירּפ
 ךיא סָאװ ,קילג ַא .טסַאג רעבושח ןוא רעסיורג ַא ןעוועג רימ ייב שטיווָאקרעב
 ןַאד ןיוש טָאה רע סָאװ ,ןעגנולייצרעד ערעדנַא עקינייא ןופ ךיוא טנעקעג םיא בָאה

 טכַאד ,ךיא בָאה --- ןילַא לטיט ןבילוצ --- "ריזח עלעקשָאמ,, לייוו ,טכעלטנפערַאפ

 עקידמשוגמ-וצ ןייק טַאהעג ביל טשינ לָאמנייק בָאה ךיא .טנעיילעג טשינ אקווד ,ךיז

 קרַאטש רימ זיא ,ךעלנעזרעּפ ייס ,?טנַאלַאט,, סלַא ייס ,שטיװָאקרעב רעבָא ,ןּפיט

 ,ןרָאװעג ןלעפעג
+ : 8 

 ,טייוו ןעמוקעגרָאפ ךָאד זיא המחלמ יד .טקױרַאב עשרַאװ ךיז טָאה זייווכעלסיב

 ןרָאװעג רענעלק דנטיידַאב זיא ןליוּפ ןיא עיצַאזיליבָאמ ַא רַאפ קערש רעד ךיוא

 ארומ טעוװ דנַאלסור זַא -- טנכערעגסיוא שלַאפ טשינ ןוא --- טנכערעגסיוא טָאה'מ

 -עגסיוא םעד ןגיזַאב ןיא ןפלעה ןייג וצ ןיז סנליוּפ עטקירדרעטנוא יד ןפור וצ ןבָאה
 ןופ ןוא ללכב דנַאלסור ןיא עיצולָאװער ַא ןופ ןטָאש רעד .ןַאּפַאי --- אנוש ןטכַארט

 ןופ טייקיטעט עשידרערעטנוא יד .ןגָארטעג ןיוש ךיז טָאה יטרפב ןלױּפ ןיא טנוב ַא
 יד .קיטפעה ןוא וויסנעטניא ןעגנַאגעגנָא זיא ?טאירַאטעלַארּפ,, ןוא "דנוב,, ,ס'ּפ
 סָאד --- .רענעביוהעג אקווד ןרָאװעג ןזיירק עסיוועג ןיא זיא עשרַאװ ןיא גנומיטש
 ,תולּפמ עסיורג יד ןבָאה וצרעד .ּפמעט ןרעלענש ַא ןעמוקַאב טָאה עשרַאװ ןיא ןבעל
 השבי רעד ףיוא ןוא םי ןפיוא ןעמוקַאב טָאה ײמרַא עשיסור עקיטסלָאמעד יד סָאװ

 -לֵא רעד ןגעק טמיטשעג רענָאיצולָאװער ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,רעגריב םעד וליפא
 רימ יו ,קרַאטש ױזַא טשינרָאג ךָאד וטסיב ,סע טסייה .טקױרַאב ,דנַאלסור רעט
 ,ןבָאה וצ ארומ סָאװ ָאטשינ ריד רַאפ ךָאד זיא ,טניימעג ןבָאה
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 ךיא ןיב יאדווא .גנומיטש רעטלּפָאט ַא ןיא טליפעג ךיז בָאה ךעלנעזרעּפ ךיא
 ןָאטעג ייוו ךָאד טָאה ץרַאה סָאד רעבָא ,הלּפמ רעשיסור ַא רַאפ ןעוועג לכש ןטימ
 ןעקנוזעג זיא סע זַא ,העידי יד ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו ןוא .ענעמוקעגמוא יד ףיוא
 ?קסװָאלוַאּפָארטעּפ, ףיש:סגירק עשיסור עסיורג יד רענַאּפַאי יד ןופ ןרָאװעג
 יױעמַאזוצ ןיגַאשטשערעװ רעלטסניק ןטימ ןוא ווָארַאקַאמ לארענעג ןטימ ךיז טכַאד

 רעטשרע רעד טקנוּפ ןעמוקעגסיוא זיא סע םגה ,טרעטישרעד ןעוועג ךיא ןיב --

 ןעזעג ןירעד ןבָאה ןדיי עמורפ ןוא תונברק-םסָארגָאּפ רעוועינעשעק ךָאנ טײצרָאי

 -רעד ךיז ייברעד ןבָאה ,ךיוא ךיא רשפא ןוא ,רעבָא ערעדנַא ...''םיקלא עבצא,, ןַא
 .יהריש םירמוא םתאו םיב םיעבוט ידי השעמ :שרדמ םעד ןיא טנָאמ

 ארומ ,טגרָאזַאב רעייז לרוג ןיימ ןגעוו ןעוועג זיא היתב-הרש רעטסעווש ןיימ
 .המחלמ ןיא ןייג ןפור ךָאד ךעלדנע ךימ ןעמ טעװ טסיוורעזער סלַא זַא ,קידנבָאה

 ;:רעכיג סָאװ עקַאט ןוא דנַאלסיוא ןיא ןרָאפוצקעװַא טדערעגוצ קרַאטש ךימ טָאה יז
 ןבירטעג ךימ רָאמוה ןביל ריא טימ יז טָאה -- ,לרעדורב ,ךיז עװעטַאר --

 לעירעטַאמ ןעוועג טשינ ץלַא ךָאנ זיא ,ןַאמ ריא ,לעסַאק דוד סָאװ ,קידנקוק טשינ

 ייב ןעוועג דניק ַא ןיוש זיא סע ןוא -- רערעייז רעגרָאזרַאפ רעד ןוא טנדרָאעגניײא
 קידנליפ טשינ ,דיירפ סיורג טימ ןָאטעג סע בָאה ךיא .ךיא ןעוועג ץלַא ןיב --- ייז
 ,טסַאל םוש ןייק

 ךיא בָאה חסּפ םורַא .רעמ סָאװ ןביירש וצ טגנערטשעגנָא ךיז בָאה ךיא ,תמא
 עזָאר ,עטרבח ַא .סַאג עװָאדָאימ ףיוא רעמיצ ןייא ןופ גנוניווו יד ןזָאלרַאפ טזומעג
 ןיימ טָאה --- יעקרענָאיצולָאװער ַא ןוא עקטסיסרוק ַא ,לדיימ קיצרַאהטוג ַא ,ןָאטָאק

 זיא טלעג ..רעמיצ ריא ןבעגעגרעביא ,גנוניווו ַא ןענופעג בָאה ךיא זיב רעטסעווש

 קידנעעזרעד ,רעמיצ ןיא טרָאד עקַאט ךיז ךיא בָאה ,ךיא קנעדעג ,ןעוועג קיטיינ רעייז
 עקידחסּפ ַא ןבירשעגנָא ןוא עלעשיט םעניילק םייב טצעזעגקעװַא ךיילג ,עגַאל יד

 געט ייווצ טימ סָאװ ,קידנקוק טשינ ,"סנירעטענק יד ,, ,"דניירפ,, ןרַאפ גנולייצרעד
 קידנסיוו ."חרוא רעד,, גנולייצרעד עקידחסּפ ַא טקישעג ןיוש ייז ךיא בָאה קירוצ

 ,טלעג ןקיש טעװ ןוא בוט םוי דובכל ןקורד עדייב ייז טעװ "דניירפ רעד, זַא ,רעבָא

 סלַא רימ זיא עכלעוו ,רעטסעוװש ןיימ בילוצ ןבָאה טפרַאדעג ןיוש בָאה ךיא סָאװ
 ...ןרָאװעג רערעייט ךָאנ רעטומ עגנוי

 רעד, ךיוא זייוולייט ןוא "דניירפ רעד,, גנוטייצ עכעלגעט יד סָאװ קידנקוק טשינ

 רעװעשרַאװ יד ןוא ,ןַאּפַאי טימ המחלמ רעד ןגעוו סעיינ גונעג ןבעגעג ןבָאה "גָאט

 יד סָאװ ,ןורסח ַא ןעוועג רעבָא זיא ,ןעגנולשעג שממ סעיינ עקיזָאד יד ןבָאה ןדיי

 ןגעלפ ןוא גרוברעטעּפ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז ןעגנוטייצ עשידיי עטנָאמרעד ייווצ

 -עג זיא ףיש-סגירק ַא זַא ,תמא .גָאט ןטירד ןפיוא ןעמוקנָא טשרע עשרַאװ ןיא

 ךיז קידנסיוורעד ,גָאט ןטשרע ןפיוא ךיילג טרעהעג ןיוש ןעמ טָאה ,ןרָאװעג ןעקנוז

 זיא סָאװ ,"הריפצה, רעד ןופ ךיוא ןוא ןעגנוטייצ עשיליוּפ רעװעשרַאװ יד ןופ סע

 יטנעיילעג טשינ ןעגנוטייצ ןייק ןבָאה סָאװ ,יד וליפא ןוא ,עשרַאװ ןיא ןענישרעד

 טשינ ןבָאה סָאװ עקינעי-יד רעבָא -- .ערעדנַא ןופ טרעהעג ךיילג סעיינ סָאד ןבָאה

 טָאה עכלעזַא ןוא -- שדוק-ןושל ןייק טשינ ןוא שיליוּפ ןייק טשינ ןענעייל טנעקעג

 -ָאה עקינעי-יד -- לָאצ עסיורג ַא טגָאמרַאפ גנורעקלעפַאב עשידיי רעװעשרַאװ יד

 סעיינ-המחלמ יד ןענעייל וצ ,אפוג עשרַאו ןיא גנוטייצ רעשידיי ַא ךָאנ טכַאמשעג ןב

 .;עטליקעגּפָא ןיוש -- םורַא געט יירד ןיא טשינ ,טייהרעסייה ךָאנ
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 -עג טָאה סָאװ ,ןײטשדלָאג ןעמָאנ ןטימ רעקורד רעשידיי ַא ןענופעג ךיז טָאה

 טָא ןוא .סעקװעלַאנ יד ףיוא יקסדיל בקעי טימ ףיוה ןייא ןיא יירעקורד ןייז טַאה

 יד ןיא ץראה-םע ןייק טשינ ןוא ,ןַאמרעגנוי רעװַאװשז ַא -- רעקורד רעקיזָאד רעד

 ןילַא יירעקורד רעד ןופ לייוו ,ךרצנ רעסיורג ַא וצרעד ,ללכב ךעלעטניּפ עצרַאװש

 ןביוהעגנָא טָאה ןוא טגילקעג ךיז טָאה -- טכַאמעג טשינ ןקילג עסיורג ןייק רע טָאה

 -ילדנעצ יד ןופ טשרוד םעד ןשעל לָאז סָאװ ,לגנוטייצ-המחלמ ןימ ַא ןבעגוצסױרַא

 .ןדיי עקירעגיינ רעטנזיוט רעק

 טָאה ןוא ,טַאמרָאפ-ךוב טשינ ריש ,םעניילק ַא ןופ ןעוועג זיא לגנוטייצ יד
 סָאד .ןגָארטעג טשינ יז טָאה לטיט ןקידנעטש ןייק .ךעלטייז ריפ זיולב טגָאמרַאפ

 טזומעג ןעמ טָאה גנוטייצ ַאזַא ףיוא ןוא גנוטייצ עתמא ןַא ןסייהעג ןיוש ךָאד טלָאװ
 ןַאד ןעמ טלָאװ שינעביולרעד ַאזַא ןוא ,גרוברעטעּפ ןופ שזַא שינעביולרעד ַא ןבָאה

 -יגער עשירַאצ יד טָאה ןליוּפ ןיא גנוטייצ רעשידיי ַא הַאפ ,ןעמוקַאב טשינ רעכיז

 .טַאהעג ארומ קרַאטש טלָאמעד גנור

 ױזַא ןעמָאנ ריא ןטיבעג רעמונ ןדעי ייב טָאה לגנוטייצ עניילק סנײטשדלָאג

 ףיוא ךיוא ..גָאט ןדעי טניישרעד סָאװ ,טפעה ַא ןופ ןיד םעד טַאהעג טָאה סע זַא

 -ָאדַארג ןֹופ שזַא שינעביולרעד ַא ןבָאה טזומעג ןײטשדלָאג רעקורד רעד טָאה םעד

 ןעמוקַאב עיצקעטָארּפ רעסיורג טימ סע טָאה רע סָאװ ,קינלַאשטַאנ

 ןעוועג ןענייז סָאד ןוא רעטעברַאטימ ייווצ זיולב טגָאמרַאפ טָאה לגנוטייצ יד
 סעלעטש עכעלקילג עקיזָאד יד ייז ןבָאה סנגירביא --- .שטייט השמ ןוא לעסַאק דוד
 לגנוטייצ רעקיזָאד רעד ייב זַא ,ארבס ַא זיא סע --- ,עיצקעטָארּפ ןיימ ךרוד ןעמוקַאב

 סָאװ ,ןעוועג דָאש ַא רָאנ זיא סע -- .ךָאװ ַא לבור ףניפ ַא ייב טנידרַאפ ייז ןבָאה
 ,ןכָאװ סקעז ַא ייב ןצנַאגניא ןענישרעד זיא יז

 -עג ךיוא ,טסירטעלעב ןוא רעטכיד רעסיוא יזיא סָאװ ,שטייט השמ רָאנ טשינ
 ,עשיסור יד ןציזַאב ןייז בילוצ ,טעברָא-סגנוטייצ ײלרעלַא רַאפ קיעפ רעייז ןעוו
 טָאה רע זַא ױזַא ,ןכַארּפש עשטייד ןוא עשילױוּפ יד ךיוא זייוולייט ןוא עשיערבעה

 השמ רָאנ טשינ -- ,ןעגנוטייצ ענעדיישרַאפ ןופ סעיינ עלַא יד ןצעזרעביא טנעקעג
 ןַאד רבה רעטסטנעָאנ סשטייט השמ ,לעסַאק דוד וליפא רָאנ ,רעגנַאפנָא ןַא ,שטייט

 ,ךיוא טָאה רע -- .ןַאמ-סגנוטייצ סלַא ,"גלָאפרעד , ַא רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה

 -עלעברַאפ וצ ןוא ןצוּפַאב וצ ױזַא יו ,טינש םעד ךיילג טּפַאכעג ,שטייט השמ יו
 סעיינ יװ ןעגנילק טשינ לָאז סע ,סנטשרע ,סעיינ-המחלמ עסיוועג ןעוועטסירט

 ןעמ ןוא גנוטייצ עתמא ןַא זיא סע זַא ,דשח ַא ןבעגעג ןיוש טלָאװ סָאד סָאװ ,ןיילַא

 טָאה רע -- .ןײלַא טסנוק רעד וצ עביל סיוא ,סנטייווצ ןוא ,טכַאמרַאפ סע טלָאװ
 םיא געלפ ןײלַא ךיא .ןוויטָאמ-המחלמ ףיוא ןענַאטעילעפ עניילק ןבירשעג וליפא

 ןיב טעברַא סגנוטייצ ןיא םגה ,ןטינעג-טשינ ַא ,םעיינ ַא יװ ,ןפלעהסיורַא לָאמַא
 רעקיָאד רעד ןופ רעגעלרַאפ ןוא רעקורד רעד .טינעג טשינ ןײלַא ןעוועג ךיא
 רעדניק סָאװ ,גייצליּפש ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,גנוטייצ רעקידהנושמ טטכעה
 -עלרַאפ ןוא רעקורד רעד -- ןשטנעמ ענעסקַאװרעד יד קידנכַאמכָאנ ,לָאמַא ןכַאמ
 -ַאנ .רַארָאנָאה ןטָאבעגנָא ןליפא ןוא גנוקריווטימ ןיימ טגנַאלרַאפ ךיוא טָאה רעג
 סָאװ ,רעגעלרַאפ םעד ןעקנַאדַאב וצ םוא רעבָא .טגָאזטנַא ךיז ךיא בָאה ,ךעלריט

 יװ ,רימ זיא סָאװ ,ןשטייט השמ ךיוא ןוא ןלעסַאק דוד עלעטש ַא ןבעגעג טָאה רע
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 ..דיל ַא הנתמ ַא ןבעגעג גנוטייצ רעד רַאט ךיא בָאה ,ןעוועג טנעָאנ ,רבח רעגנוי ַא

 ?!םולש, לטיט םעד ןגָארטעג טָאה דיל סָאד

 דיל םעד ןופ זיא יןײטשדלָאג ,לגנוטייצ רעד ןופ רעבעגסיױרַא ןוא רעקורד רעד

 "עג םיא דיל סָאד עקַאט זיא ,סנטייווצ ןוא הנתמ ַא --- סנטשרע .לעּפתנ ןעוועג רָאג

 טלָאװ סע יװ ...רעמונ ןיא טרָא ןטשרע ןפיוא ןעגנַאגעג זיא דיל סָאד .ןרָאװעג ןלעפ

 ןײלַא סעיינ יד יװ רעקיטכיוו ןעוועג

 ףיוא יױזַא ךיא ייג ,גָאטימכָאנ קיטיירפ א ןענישרעד זיא רעמונ רעקיזָאד רעד

 רעסיורג ַא זיא סעקװעלַאנ ןוא עשנעג גָאר םייב יו ,ךיא קרעמַאב ,סעקוװעלַאנ יד
 טימ ןטעברַא ,ךיז ןּפטש ךעלעטיה ןיא ןוא סעטָאּפַאק עגנַאל טימ ןדיי ,גנַארדעג

 ךיוה ךיז טגָארט למוט םעד רעביא ןוא ...ןעמוקוצ ןצימע וצ ןליוו ןוא סנגיובנלע

 :טרָאװ ַא

 !םולש !םולש !םולש

 ןסָאלשעג ןיוש זיא סע זַא ,ךיוא ךיא ןיימ --- !םולש :ןפורסיוא יד טרעהרעד

 ַא יב ןעוועג טשרע זיא סע םגה -- ןַאּפַאי ןוא דנַאלסור ןשיווצ םולש ַא ןרָאװעג
 זַא ,טביולגעג טשינ ךיז טָאה סע ןוא ןביוהעגנָא ךיז טָאה המחלמ יד יו ןכָאװ סקעז

 עמערָא עכעלטע טשרע ..ךרוד ךיז ּפוטש ךיא -- ןקידנע ךיז יז לָאז לענש ױזַא

 ןבָאה סָאװ ןוא לגנוטייצ ןייז ןטײרּפשרַאפ וצ ןבעגעג ייז טָאה ןײטשדלָאג סָאװ ,ןדיי

 ןבָאה ןוא דיל ןיימ ןופ לטיט םעד טצונעגסיוא ןבָאה ,תבש ףיוא ןענידרַאפ טלָאװעג

 !םולש !םולש !םולש :ןפורעגסיוא ךיוה םיא

 ךָאנ ןוא עיצַאסנעס ַאזַא ןכַאמ דיל ַא טימ לָאז ךיא ...ןרָאװעג םמותשנ ןיב ךיא

 טפיוקעג ןיילַא ,ךעלריטַאנ ,בָאה ךיא .טרַאװרעד טשינ ךיא בָאה -- טייצ רענעי ןיא

 יו ,םלוע םעד ןופ טקורעגקעװַא ליטש ךיז בָאה ןוא סעקיּפָאק ףניפ רַאפ רעמונ ַא

 רעד ןופ רעקידלוש רעד סע ןיב ךיא זַא ,ןייגרעד טשינ לָאז ןעמ זַא ,קידנבָאה ארומ
 יד ןופ סענימ יד טכַאבָאַאב ןטייו רעד ןופ רעבָא בָאה ךיא זַא ...העידי רעשלַאפ

 ןגעוו דיל ןיימ טנעיילעג טייהרעקידנעייג ןוא לגנוטייצ יד טפיוקעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי

 ..טקרעמַאב טשינ םינּפ ןופ קורדסיוא רעייז ןיא טסעטָארּפ ןייק ךיא בָאה ,"םולש,

 יּפָא ןוא ,טסנרע סיורג טימ ,טפיטרַאפ רעייז טנעיילעג דיל סָאד ןבָאה ייז ,אברדא

 סָאװ ,"ךַאז, ַא יו ,ענעשעק ןיא ןטלַאהַאב לטעלב סָאד רעכנַאמ ַא טָאה ,קידנענעייל

 רעד ןיא יינ סָאד ףיוא םעד וצ ךיז ןעמענ טשרע ןוא ןטיהּפָא קרַאטש ףרַאד ןעמ

 ,..םייה

 סע סָאװ קידנקוק טשינ ,ןפלָאהעג טשינ "םולש, דיל ןיימ ךיוא טָאה יאדווא

 רעמ ךָאנ ךיז גירק רעד טָאה ,ןעגנוזַאב םולש םעד רענעט עקיטכירפיוא ןיא טָאה

 ...טרעקַאלפעצ

 ןדָאזיּפע וא ןעגנולייצרעד עטנוב ,רעדיל יד :רעכיב יד ןופ

 .1951 ,1929 ,ןבעל ןיימ ןופ
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 םולבלעגניר לאונמע ריד

 : 3 יד ,,,ידנט יי נס יט, נט נס יט, נס 7 36. טא

 ןסַאג עשידי רעוװעשרַאװ ןופ םילוגלג-ןעמענ
 עי יח די

 טריטסיזקע עשרַאװ ןיא ךיוא טָאה תוליהק עשידיי ערעדנַא עלַא ןיא יו טקנו
 רעד ןופ טייחרעמ יד טניווװעג טָאה'ס וװ ,סַאג ערעדנוזַאב א רעטלַאלטימ ןיא דב

 יקזנָאװ ןופ לייט ַא ןעמונעגמורַא טָאה סַאג עשידיי יד .גנורעקלעפַאב רעשידיי

 זיא ""סַאג עשידיי, ןעמָאנ רעד .עקסרַאקעיּפ ןוא ענוויּפ ,עקסרעציר :ןסַאג יד ןופ ,יינוד
 ןבילוצ עשרַאװ ןיא ןיוש ןענייז ןדיי תעב ,טרעדנוהרָאי ןט-16 ןיא ךיוא ןבילברַאפ
 -אהארבא ןפורעג ךיוא טרעוו סָאג עקיזָאד יד .ןעוועג טשינ טרָאד 1527 ןופ שוריג

 רעװעשרַאװ רעטמירַאב רעד ּפָא טפיוק טרעדנוהרָאי ןט-17 ןופ בױהנָא .עקסווָאמ
 רעבירעד .סָאג רעקיזָאד רעד ןופ רעזייה ךס ַא אקשטיראב ווַאלסינַאטס רעיצירטאּפ
 ."אקסווָאקשטיראב,, ןָא טלָאמעד ןופ יז ןעמ טפור

 םעניא ןעמוקעג ןענייז'ס .רעזייה יד טַאהעג גנַאל טשינ טָאה אקשטירַאב ךיוא
 .טנעה עשידעווש יד ןיא ןיירַא טלַאפ עשרַאװ .תומחלמ עשידעווש יד .ה ,י ןט7

 .בורח יז ןכַאמ ,טָאטש רעטרעבָארעד רעד ןיא גָאט ןטוג ַא ןבעל סָאװ ,ןטַאדלָאס

 -לופ יז ןריניאור ,טעטש עקיטלָאמעד יד רַאפ הללק ַא ןענייז סָאװ ,תופרש עטפָא

 -רַאפ וצ ףיוא ןשטנעמ ענעדישרַאפ סיוא ןצונ תומחלמ ןוא תומוהמ יד .קידנעטש

 זיא -- םולבלעגניר לאונמע ר"ד יוװ טנַאקַאב -- םולבלעגניר שיווייפ ןב םחנמ

 עיזַאנמיג ןקידנערַאפ ךָאנ .1900 רָאי ןיא ,עיצילַאג ,שטאשטוב ןיא ןרָאוװעג ןריובעג

 םעד ןעמוקַאב ָאד ,עשרַאװ ןייק טרעדנַאװעגרעביא 1919 רָאי ןיא -- ץנַאס-יינ ןיא

 .טעטיזרעווינוא רעוועעשרַאװ ןפיוא טעטלוקַאפ רעשיפָאזָאליּפ רעד ןופ רָאטקַאד לטיט

 ןָא טנגי רעירפ רעד ןופ ןעוועג ןענייז ןעגנושרָאפ עשירַאטסיה עשיליוּפ-שידיי

 סנבעל ןייז ףוסל ןוא תוחילוש ןייז ,לרוג ןייז ,טפַאשנדייל עקידנעילג סמולבלעגניר

 קרעוו עשירָאטסיה עכײרלָאצ ןופ רבחמ ַא רָאנ טשינ זיא רע .לָאעדיא ןייז רַאפ ןברק

 ךיא טרעינ -- רעכיב ןוא ןעגנולמַאז ,ןטפירשטייצ ןיא ,שיליוּפ ןיא ןוא שידיי ןיא

 ףוסל -- ןבָארגַאב -- ןטלַאהַאב ןוא ןהיטנעמוקָאד ,ןביירשרַאפ ןופ רָאטַאזינַאגרָא ןָא

 ןענייז יז ןא ןענופעג ײז טָאה ןעמ .טנעמוקָאד עקיזָאד יד -- עשרַאװ ַאטעג ןיא

 טרפב עשרַאו ןוא ללכב ןקױּפ ןיא עטכישעג רעשידיי ןופ לַאװק רעשיטנעטיוא רעד

 -עטלעהַאב ןוא ןעגנורעדנַאוו עשיגַארט ײלרעלַא ךָאנ .טרוח ןטירד ןופ ןרָאי יד ןיא

 ,עשערַָאוו ָאטעג ןיא ןעמוקעגמוא ןוז ןקירעי13 ןוא יורפ ןייז טימ םולבלעגניר זיא ןשינ

 -עגפיווצ טָאה ל"ז יקצַאש בקעי ר"ד רבח רעטסעב ןייז .1944 לירּפַא שדוח ןיא

 -סיוא ןַא טימ -- טכעלטנפערַאפ יז ןא ןעיסע סמולבלעגניר ןופ גנולמַאז ַא ןבילק

 .עיפַארגָאיב רעכעלריפ
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 -בַא עקילָאמַא יד ,סַאג עקסװָאקשטירַאב יד .רעצעלּפ ןוא רעזייה עדמערפ ןעמענ

 ,זיא ףוס רעד ןוא םינכש ךרוד ןעמונעצ טרעוו ,סַאג עשידיי --- עקסוװָאמַאהַאר

 ןופ לײט ַא טרעװ יז ןוא טדניוושרַאפ עקסווָאקשטירַאב ןעמָאנ רעד וליפא זַא

 | ,ןסַאג עקידתונכש

 -ָאמַא רעד ןופ תודש רעמוטש רעטצעל רעד ןרָאװעג םלענ זיא םורָא יױזַא

 .רַאפ זיא סע יװ טקנוּפ ,עשרַאװ ןיא הליהק רעשידיי רעכעלרעטלַאלטימ ,רעקיל
 ,לוש עשידיי עקילָאמַא יד ןוא םלוע תיב רעשידיי רעקילָאמַא רעד ןדנוווש

 עשידיי סָאד טריזילָאבמיס סָאװ ןעמָאנ ןקיזָאד םעד . ס ע ק װײ ע ל ַא נ
 סָאװ ,ָאקייװעלאנ ןַאמַאטַא ןשיקַאזָאק םעד ןופ טריפעגסױרַא לייט ַא ןבָאה ,עשרַאוװ

 ןַאמטעה רעטמירַאב רעד ,ןלױּפ ןגעקַא ןעוועג דרומ טרעדנוהרָאי ןט-16 ףוס טָאה

 ןיא ןאיבול לטעטש םעד רעטניה טּפַאכעג םיא טָאה יקסוװעקלָאשז ווַאלסינַאטס

 טשינ .ןעגנָאהעג םיא טָאה ןעמ ווו ,עשרַאװ ןייק טקישענּפָא םיא ןוא עניַארקוא

 ןעמ טָאה ןטרָאד .עצילּפַאק ַא ןענופעג ךיז טָאה סעקוװעלַאנ עקיטנייה יד ןופ טייוו
 -סױרַא יקוװעלַאנ ןעמָאנ םעד לייט ַא ןבָאה ןענַאד ןופ ןוא ןבָארגַאב םענעגנָאהעג םעד

 .ןאקייועלַאנ ןופ טריפעג

 ןעמ .עדנעגעל עקיזָאד יד ןפרָאװעגמוא רעבָא ןבָאה ןעגנושרָאפ עטסעיינ יד

 "גנוא .ַאקװעלַאנ טרָאװ ןשיליוּפ םעד ןופ טמַאטש ןעמָאנ רעד זַא ,ןָא קיטכיר טזייוו
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןענרעטסיצ:רעסַאװ ןענַאטשרַאפ ןעמ טָאה טרָאװ ןקיזָאד םעד רעט

 רעטנוא .סעקװעלַאנ עקיטנייה יד ןופ טרָא ןפיוא לָאצ רערעסערג ַא ןיא ןענופעג
 ַא ןענַאטשרַאפ טרעדנוהרָאי ןט-17 ןיא הליחתכל ןעמ טָאה אקװעלַאנ טרָאװ םעד

 טָאה רעטעּפש .ןפייר ענרעזייא טימ ןעמונעגמורַא ןעוועג זיא סָאװ ,ילכ ענרעצליה

 -עג יד ןעמ טָאה רעטעּפש ךָאנ ןוא .יקוװעלַאנ ןפור ןעמונעג ןענרעטסיצ יד ךיוא ןעמ

 .?ךַאקװעלאניַאנ, ןפור ןבױהעגנָא ,ןענופעג ךיז טָאה ץענ-ןענרעטסיצ יד ווז ,טנג
 ןוא רענַאקשיצנַארּפ עקיטנייה יד טנכיײצַאב ביײהנָא ןיא טָאה ןעמָאנ רעקיזָאד רעד

 -עגפיוא טָאה ןדרָא רענַאקשיצנַארפ רעד תעב ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ףוס ,יקװעלַאנ

 ןפור סַאג עקיזָאד יד ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ,ךריק ַא טימ רעטסיולק ַא טרָאד טיוב
 ,סעקװעלַאנ -- לייט ןטייווצ ריא ןוא רענַאקשיצנַארּפ

 -ָאד יד טָאה טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ בייהנָא יא .ר ענ ַא קשיצנַא רפ
 ףיוא .טניױװַאב ךַאװש ןעוועג טלָאמעד זיא סָאג יד ."אצינלָאװ,, ןסייהעג סַאג עקיז
 ןעמ ןכלעוו ףיוא ,דירי א ןעמוקרָאפ גָאט ןדעי טגעלפ עווָאלַאװ ןוא רענַאקשיצנַארפ

 יד ןופ ןבירטרַאפ ןדיי יד טָאה ןעמ ןעוו .לג"דא ,רעטופ ,גרַאװנירג טפיוקרַאפ טָאה
 ךיז ןביוהעגנָא סַאג עקיזָאד יד טָאה ,.ַא .א עיבאשז ,ענשטינַארג ,עקסוועלורק ןסַאג
 ,רענַאקשיצנַארפ ןעמָאנ רעד ןעמוקעגפיוא זיא טלָאמעד ןוא ,ןעלקיװטנַא וצ

 טָאטש יד טָאה יקסעיבָאס ןַאי גיניק םעד ןופ ןטייצ יד ןיא .װ ָא נ ַא רו מ

 ,רעדלעפ עריא ןופ לײט ַא עדנערַא רעכעלגנעלסנבעל ןיא ןבעגעגרעביא עשרַאװ

 ףעװי רענעילַאטיא םעד ,ועטסיימיוב ןכעלגיניק םעד ,ווָאנַארומ ןקיטנייה ןפיוא

 -ייה ןופ ךריק יד טיובעגפיוא בגא טָאה סָאװ ,רענעילַאטיא רעקיעפ .רעד ,יטָאלעב

 טָאה ,סיקסנישַארק יד ןופ ץַאלַאּפ םעד ןוא (ַאשזישזרק ָאגעטנעיוװש) ץיירק ןקיל

 ןוא ןייג-ליוו טזָאלעג ,ןעגנַאגעג טוג ױזַא םיא זיא'ס וװ ,םייה רעיינ ןייז ןיא ךיז
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 םענייפ ַא טימ טלגנירעגמורַא ,ליטס ןשינעילַאטיא ןיא ץַאלַאּפ ַא ךיז טלעטשעגפיוא
 לזדניא ןשינעילַאטיא ןכָאנ ןבעגעג ןעמָאנ ַא רע טָאה ץַאלַאּפ ןקיזָאד םעד .ןטרָאג
 ָאנַארומ רעד זַא ,טביולגעג סע טלָאװ רעוװ .קידענעװ טָאטש רעד ןיא יָאנַארומ;;

 ?קידענעװ טָאטש-ןענוגַאל רעד ןופ לזדניא ןַא ןעמָאנ ןייז טקנַאדרַאפ

 ,ענלַארָאטקעלע ,ענדָאלכ ןסַאג יד ךיז ןעניפעג סע ווז ןטרָאד .װ ָא ב יש זג
 -יורג ןעוועג ןענייז ,עקטנַאּפ ןוא עקסישזרקַאטנעיוװש ,עקצעיוװָאזַאמ ,עווָאבשזרעיװ
 םעד ןבָאה ייז .ןגיניק עשיליוּפ יד וצ לָאמַא טרעהעג ןבָאה סָאװ ,םיחטש-דרע עס

 יד -- עטמַאַאב עכעלגיניק גנוטלַאװרַאפ ןיא ןבעגעגרעביא רעדלעפ לייט ןטסערג

 קערַאװלָאפ רעד, ןפור ןעמ טגעלפ רעדלעפ עקיזָאד יד .סעטסָארַאטס רעװעשרַאװ
 ןטייצ יד רַאפ) ןליוּפ ןופ טָאטשטּפױה יד ןעוועג זיא עשרַאװ ןעוו .?עטסָארַאטס ןופ

 ןבָאה'ס .קערַאװלָאפ ןפיוא ןרָאװעג קידעבעל זיא (ןט-2 םעד טנומגיז גיניק םענופ
 םעוװקַאבמוא ןעוועג זיא'ס עכלעוו ,ןטנעמעלע ענעדישרַאפ ןצעזַאב ןביוהעגנָא ךיז

 .טָאטש-טלַא רעגנע רעד ןיא ןעניווו וצ ןשטנווועג טשינ ןוא

 ןענַאטשטנַא טייצ רעד טימ זיא קערַאװלָאפ ןשיטסָארַאטס םעד ןופ חטש ןפיוא
 | ,ווָאבישזג לטעטש סָאד

 גיניק רעד טָאה רָאי ןקיזָאד םעד ןיא .1650 רָאי ןיא ןעמוקעגפיוא זיא ווָאבישזג

 ןדנירג וצ יקסווָאבישזג ןַאי עטסָארַאטס רעװעשרַאװ םעד טביולרעד שזרעימישזַאק
 ןפורעג -- עשרַאװ םורַא ךעלטעטש ערעדנַא עלַא יו טקנוּפ ,לטעטש עקיזָאד סָאד
 -טָאר םענעגייא ןַא טימ טכירעג ןגייא ןַא טַאהעג ווָאבישזג ךיוא טָאה --- סעקידירוי
 -נָא ןיא ,ענשטינַארג ןוא עדרַאװט קע ןענופעג ךיז טָאה זױהטָאר עקיזָאד סָאד .זיוה

 רָאי ןיא .הסימת סלַא טנידעג ןזיױהטָאר סָאד טָאה טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ ביוה
 טייוו ױזַא זיא ווָאבישזג זַא ,טנַאסערעטניא זיא'ס .ןעמונעגרעדנַאנופ סע טרעװו 0
 -ישזג יד .סָאמ ענעגייא ןַא טַאהעג וליפא טָאה יז זַא ,עשרַאװ ןופ טקורעגּפָא ןעוועג
 ,רעװעשרַאװ רעד רַאפ רעסערג לָאצ 4 טימ ןעוועג זיא לייא רעווָאב

 רָאנ ,עקסווָאבישזג יד זיולב טשינ ןעמונעגמורַא טָאה לעטעטש עקילָאמַא סָאד
 ַא ,עלּפעשט ,עדרַאװש ,עקצעיװָאזַאמ ,לשמל יװ ,ןסַאג עקידתונכש ייר עצנַאג ַא
 -לגיצ ,עינָארװ ץנַאג ,עקסלָאװ טפלעה ַא ,ענדָאלכ טפלעה ַא ,ענלַאמכָארק טפלעה

 .א"א ,ענגַאב ,ענלעימכ ,ווָאצילאוו ,עטסָארּפ,סַאג

 טָאה סַאג רעגנַאל רעד ןופ ףוס םיב .יק פ יל ָא װ ָא ע יּפ יל ָא װָא נ

 1622 רָאי םעניא .טייקיגייאייירד רעקילייח רעד ןופ לרעטסיולק ַא ןענופעג ךיז

 -ורַא יד טימ ןעמַאזוצ רעטסיולק םעד ןעמוקַאב סעקדיגירב ןדרָא-ןעיורפ רעד טָאה
 ,עיּפיל ףרָאד םעד ןופ ןעמוקעג רעהַא ןענייז סעקדיגירב עקיזָאד יד .רעדלעפ עקימ

 םעד ןופ .יקסּפיל םיצירּפ יד וצ טגנַאלַאב טָאה סָאװ ,טַאיוװָאּפ רעקסרעשט ןיא
 ןקיזָאד םעד ךרוד .עיּפיל שיינ .ה .ד ,עיּפילָאװָאנ ןעמָאנ רעד ןעמונעג ךיז טָאה
 -ייז וצ טייקנדנובעגוצ רעייז ןכיירטשרעטנוא טלָאװעג סעקדיגירב יד ןבָאה ןעמָאנ

 .עיּפיל ףרָאד רע

 ,עקידירוי רעקיזָאד רעד ןופ רעדנירג םעד ןופ טמַאטש ןעמָאנ רעד . ש ע ל
 טמענ יקסנישטשעל ןעמָאנ רעד .יקסנישטשעל ווַאלסוגָאב רעטסינימ-ץנַאניפ םעד
 ןוא טנַאק רענזיוּפ ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,אססיל רעדָא ,אנשעל טָאטש רעד ןופ ךיז

 ,סםיקסנישטשעל יד וצ טרעהעג טָאה סָאװ

 תעב .עשראוו | יא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד טימ ןדנוברַאפ ךיוא זיא שעל יד
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 רעד טימ ןעמ טָאה ,יקסרימָאבול טשריפ רעד קעלַאשרַאמ ןעוועג זיא עשרַאװ ןיא
 וצ ןדיי יד טרעוורַאפ ןבָאה סָאװ ,ןצעזעג יד ןריפסיוא ןעמונעג טײקברַאה רעצנַאג

 רעבירַא ןענייז ייז ,הצע ןַא ןבעגעג רעבָא ךיז ןבָאה ןדיי יד .עשרַאװ ןיא ןעניווװו

 ,שעל לטעטש םעד ןיא -- ערעדנַא ןשיווצ ,עשרַאװ ןופ ןטנגעג עקידתונכש יד ןיא

 ץנַאג ,דזַאיעשזּפ ןסַאג עקידרעטייו יד ןעמונעגמורַא טָאה שעל לטעטש סָאד

 ,סַאג-ןזייא ןוא עלרָא ,ענלָאס ,עקסרַאמיר לייט ,שעל

 עקיטנייה יד ןעװעג זיא שעל לטעטש םענופ לײט ַא .ע י ק צ ַא מ ָא ל ט

 ,יקצָאטָאּפ יכאטסווע ץירּפ םענופ ךיז טמענ ןעמָאנ רעד .עיקצַאמָאלט סָאג עניילק

 שילױּפ ףיוא ,שטימלָאט לטעטש ןשיצילַאג ןקיטנייה םעד ןופ עטסָארַאטס םעד

 ,שטַאמולט

 ךָאנ "וואטס, טרָאװ ןשיליוּפ םעד ןופ טמַאטש ןעמָאנ רעד .י ק װ ַא ט ס

 ןסָאלפעג יקװַאטס רעקיטנייה רעד ןופ טייו טשינ זיא טרעדנוהרָאי ןט-18 םעניא
 טשינ טָאה לכייט סָאד .אנרד רֶעדָא ,אנסנאשזרד ןטקַא יד ןיא ןפורעג ,לרעסַאװ ַא

 ,גנוטכיר ןייז ןרעדנע וצ ןעוועג רעווש טשינ זיא רעבירעד ,רעסַאװ ךס ןייק טָאהעג

 "ַאװ סָאד ןענַאװ ןופ ,ןכייט עסיורג ןענופעג ךיז ןבָאה סעקזנָאװָאּפ יד ןופ קע םייב

 ןענופעג ךיז טָאה ךייט רעטסערג רעד .רעסַאװ ןייז טפעשעג טָאה אנוד לרעס

 ןעמָאנ רעד ןענַאד ןופ ,.יקוואטס טנייה זיא סע ווו ,טרָאד

 יישזרעי ןקילײה ןופ ךריק רעד ןופ טמַאטש .ע ק ס ר עיָא ט נע י װ ש
 "גַארּפ ,עטערפ ,עקסרעיָאטנעיױוװש ןסַאג עקיטנייה יד .ןענופעג טרָאד ךיז טָאה סָאװ
 ביוהנָא ןיא .ךריק רעקיזָאד רעד וצ טרעהעג לָאמַא ןבָאה סעקוװעלַאנ ןוא רענַאקשיצ

 ףיוא .ןרָאװעג טפַאשעגּפָא רעטסיולק ןטימ ךריק יד זיא טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ

 .קירבַאפ-ןענישַאמ ַא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא טרָא ריא

 רעכלעוו ,יקצילאוו יליזַאב עדָאװעיָאװ רענוװָאר ןכָאנ טסיײה . װ ו צ י ל א װ

 ,קרַאװלָאפ ןשיטסָארַאטס םעד ןופ רעצעלּפ עכעלטע ןעמוקַאב 1765 רָאי םעניא טָאה

 יעשזדנַא עטסָארַאטס רעקסרעשט רעד טָאה 1572 רָאי ןיא .װ ָא ס י רַא פ/ -
 סָאװ ץַאלּפ םעד טפיוקעג סירַאּפ םַאדַא קינָאנאק רעװַאקָארק ןטימ ןעמַאזוצ סיראּפ

 ,וָאסירָאּפ רַאפרעד טסייה

 -עג יד זיא טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ בױהנָא ןיא .עק סרע טַארפינָאב
 ,רענטרעג ןוא רעדלעפ טימ טקעדַאב ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,ווָאנארומ ןופ טנג
 -יזָאד יד .אנאטנָאפ ןוא יכאלָאס רעטסיימ-יוב עשינעילַאטיא יד ןופ ץיזַאב ןיא ןעוועג
 ןופ ןדרָא םעד ןעקנַאשעגקעװַא רעדלעפ ערעייז ןופ לייט ַא ןבָאה רעטסיימ-יוב עק
 ןקידרעירפ רעייז ןופ ןרָאװעג טריטימסקע טלָאמעד ןענייז עכלעוו ,ןטארפינָאב יד
 אנאטנָאפ ןוא יכאלָאס רעטסיימ-יוב יד .ןטרָאג ןשיסקַאז ןופ טרָא ןפיוא טרָאניױװו
 סָאװ .ולָאטיּפש ןוא רעטסיולק ,ךריק יד טיובעגפיוא ןובשח םענעגייא ןפיוא ןבָאה
 .גָאט ןקיטנייה ןזיב טרָאד ךיז ןעניפעג

 ןענופעג לָאמַא ךיז ןבָאה סַאג רעקיזָאד רעד ףיוא . ע ק ס װ ָא ק ַא ר ע ש
 ,עקסווָאקארעיס ןפורעג ,סעמראזאק

 "ייז טרָאד .אהעיּפאס ןָאלעטשַאק רענליו םעד ופ .ע ק ס ניש זע יּפ א ס
 ןפורעג סאג יד ןעמ טָאה רעטעּפש .עקסנישזעיּפַאס ןפורעג ,סעמרַאזַאק ןעוועג ןענ
 ,עקסנישזעיּפַאס
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 ןבָאה סָאװ ,ןלַאװ יד .ה ,ד ,"ילאוו, טרָאװ ןשילױּפ םעד ןפ .על ַא װד ָא ּפ
 ,?םוקמ,, רעד) טָאטש-טלַא טלגנירעגמורַא

 -צַאש ןיורק רעד 1621 רָאי ןיא טָאה ָאד .עק ס װָאש טיװ ע לע ינ א ד
 -ַאּפ רעקיזָאד רעד .ץַאלַאּפ ַא םענייז טיובעגפיוא שטיוװעלעינַאד יאלָאקימ רעטסיימ
 -רָאפסױרַא ןַא ןוא סַאג"ןרָאטַאנעס רעד ןופ רעיוט-רָאפניירא ןַא טַאהעג טָאה ץַאל

 -ער ןופ ליטס ןיא טיובעג ןעוועג זיא ץַאלַאּפ רעד .עקסנַאלעיב רעד ןופ רעיוט
 ,סנַאסענ

 "עג ןבָאה עכלעוו ,סערַאמיר יד ןופ טמַאטש ןעמָאנ רעד .ע ק ס רַא מי ר
 ,סַאג רעד ףיוא טניווו

 -עג לָאמַא טָאה סַאג -ןרָאטַאנעס רעד ןופ לייט ַא .ס ַא ג - ןר ָא ט ַא נ ע ס

 ,סַאג עװָאבשזעיװ יד ןעוועג זיא עקצַאמרָאפער טשער רעד) עקצַאמרָאפער ןסייה
 ןבָאה טרָאד .(ןטַאמרָאפער רעדירב יד ןופ רעטסיולק רעד ןענופעג ךיז טָאה סע ווו

 ,סיקסיָאמַאז יד ;(ןרָאטַאנעס) ןטַאנגָאמ עשיליוּפ עטסערג יד ןצַאלַאּפ ערעייז טַאהעג

 יד ןופ ץַאלַאּפ רעד ,וװעיצַאּפ רעד ,(זיהטָאר רעקיטנייה רעד) סיקסווָאנָאלבַאי יד

 ףָאשיבצרַא רענזעינג ןופ ץַאלַאּפ רעד ,(סרוסער עשירחוס יד טנייה) סיקסווָאנַאזַאק
 ,(יקסווָאסַאמירּפ ץַאלַאּפ רעד טנייה)

 סָאד ןרָאװעג טנערבעגּפָא זיא 1780 רָאיןַֹא .ע ק ס רָא טַאנע סָאװָאנ

 "טלע יד ןענופעג ךיז טָאה סע ווו ,624 .מונ עקצַאבמערט ףיוא (ןיזדיר ןפורעג) זיוה
 "וצ ןיא .יקסווָאקלוס טשריפ םעד וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,הינסכא רעװעשרַאװ עטס

 "מערט רעד ןופ גנַאגרעביא רעיירפ ַא טכַאמעג ָאד ךיז טָאה טימרעד גנַאהנעמַאז

 -ָאנ ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןעמ טָאה לסעג סָאד ןוא סַאג"ןרָאטַאנעס רעד ףיוא עקצַאב
 | .עקסרָאטַאנעסָאװ

 סַאג עטיירב יד לָאמַא ןסייהעג טָאה סָאג עקיזָאד יד .ס ַא ג - ע גנ ַא ל יד

 טייצ עסיוועג ַא ךיוא טָאה יז .עשרַאװ ןיא סַאג עטסגנעל יד ןעוועג לָאמַא זיא יז ןוא
 "יה עשידנעלסיוא יד ץַאלּפ-יטש רעייז טַאהעג ןבָאה ָאד .סַאג-ייה יד ןסייהעג
 טָאה הינסכא רעדעי רַאפ .עשזריב יד ןוא רעזייה-רָאפנייא ןעוועג ןענייז ָאד .םירחוס
 עשרַאװ טָאה טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ בױהנָא ןיא .ןענַאטנָאפ טימ !דָאב ַא ןענופעג ךיז

 רעד ,לעטָאה רעשטייד רעד) סָאג רעגנַאל רעד ףיוא ריפ ייז ןופ ,ןלעטָאה 9 טַאהעג

 .(רעשיזיוצנַארפ רעד ןוא רענדזערד רעד ,רעשילױּפ

 ןשיסקַאז םעד ןופ ץענערג יד ןעוועג לָאמַא זיא סַאג יד .ע נש טינַא ר ג
 ."אנשטינַארג , ןפורעג יז ןעמ טָאה רַאפרעד .ץַאלַאּפ

 עקידנרָאגליפ עכיוה יד וצ וצ טנייה ךיז טקוק ןעמ זַא .ע ק ס װ ע לו ר ק
 לָאמַא טָאה סָאג יד זַא ,ןייא טשינ רָאג טלַאפ ,סַאג עקסוועלורק רעד ןופ רעזייה
 ,םידירי:דרעפ ןעמוקרָאפ קיטיירפ ןדעי ןגעלפ טרָאד תמחמ ,קרַאמ-דרעפ ןסייהעג

 ףיוא םידירי יד ןנָארטעגרעביא טרָאד ןופ ןעמ טָאה 1818 רָאי םעניא טשרע
 ,ווָאנַארומ

 -קַאז יד ןגעלפ סַאג רעד ךרוד סָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ עקסוועלורק ןעמָאנ רעד

 . .ןדזערד ןייק ןרָאפ ןיגיניק עשיס
 ןעמ עכלעוו ןיא ,רעזייה-יירב יד ןופ ךיז טמענ ןעמָאנ רעד . ס ַא ג - ד עמ

 רעטסיולק ןכָאנ ,עקסניצוּפַאק ןסייחעג ךיוא טָאה סַאג יד .דעמ ןטעברַאסיױא טגעלפ

 ,סַאג'דעמ רעד ףיוא טציא ךָאנ ךיז טניפעג סָאװ ,רעדירב-ןעניצוּפַאק יד ןופ
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 זענַאד ןופ טייו טשינ .רעטיימורט טרָאװ ןשילױּפ ופ .ע ק צ ַא ב מ ער ט

 ,1588 רָאי םענופ טריטסיזקע ָאד טָאה סָאװ ,טפָאּפ רעװעשרַאװ יד ןענופעג ךיז טָאה

 עיגעליוירּפ ַא ןבעגעג יּפולעטנַאמ ןאיטסַאבעס טָאה ירָאטַאב ןַאפעטס גיניק רעד

 ,ליוויראמ ןפיוא ןענופעג ה"י ןט-18 ןיא ךיז טָאה עכלעוו ,טסָאּפ יד ןטלַאה וצ ףיוא

 ,ץַאלּפ-רעטַאעט ןקיטנייה ןפיוא .ה .ד

 -ָאד רעד ףיוא ,לייט טרָאװ ןשיליוּפ ןופ ךיז טמענ ןעמָאנ רעד .ע נ ל ע ש ז ד

 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ָאד ,טָאטשטלַא ןופ סעקולוו יד טקידנעעג ךיז ןבָאה סַאג רעקיז

 יד ןעמ טָאה 1645 רָאי ןיא .שזאזאל ןקילייה ןופ טפַאשרעדורב רעד ןופ רעצעלּפ יד

 יד ןוא טפאשרעדורב רעד ןעקנָאשעג טָאה אווָאינלא עטהצירּפ יד עכלעוו ,תואלחנ

 ןעמָאנ רעד ןרָאװעג ןפַאשעג ןיא טלָאמעד ןוא טלייטעגרעדנַאנופ ,סעקדיגירב

 ,ייאגלעישזד,

 ןַא ךיילג ךיז טפַאש ,עשנעג ןעמָאנ םעד סױרַא טדער ןעמ ןעו . ע ש נ ע ג

 ןעמ טָאה אמתסמ .,יקווַאטס סָאג יד ךיז טניפעג טייוו טינ .זדנעג טימ עיצַאיצַאסַא

 -רַאפ טשינ טנייה זיב רעד טיול .תועט ַא רעבָא זיא סָאד .זדנעג יד ןבירטעג ןיהַא

 ,רעיגַאמ רָאסעּפָארּפ רעװעשרַאװ םעד ןוֿפ עשרַאװ ןופ גנוביירשַאב רעטכעלטנפע

 סָאװ ,שטייד ןופ רערעל ַא ,זנַאג ןסיוועג ַא ןופ ןעמָאנ ןכָאנ ייעשנעג , רָאג טמַאטש

 ,עשנעג קע סעקוװעלַאנ ףיוא זיוה ַא טיובעגפיוא רעטשרע רעד ךיז טָאה

 זיוה-טכוצ םוצ טריפעג טָאה הענכה טרָאװ ןשיליופ ןופ . ע נ ר ָא ק ָא ּפ

 טסוגיױא ןופ ןטייצ יד ןיא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא סָאװ ,(זיוה-סגנורעסעבסיוא)

 ,ןעמָאנ ַא זיולב ןעוועג טרעדנוהרָאי ןט-18 ןיא ךָאנ ןיא סַאג עקיזָאד יד .ןט-3 םעד

 וװ ,ןיזַאגַאמ ַא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא טרָאד ,דלעפ יירפ ַא ןעוועג זיא יז לייוו

 טרָאד טפיוקעגסיוא ןוא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,םירחוס עשידיי עלַא

 ַא רַאפרעד קידנגָארטנײרַא ,תורוחס ערעייז ןרינָאּפעד טזומעג ןבָאה ,ןעלטעצגָאט

 ,סמודנַארָאמעמ ערעייז ןיא ךיז ןגָאלק ןדיי רעװעשרַאװ יד .לָאצּפָא ןקידנטײדַאב ץנַאג

 רעווש טרָאד זיא סע ןוא טָאטש רעד רעסיוא טייוו רעייז ךיז טניפעג ןיזָאגַאמ רעד זַא

 ,ןעמוקוצוצ

 ןופ ןראשָאק יד ןענופעג לָאמַא ךיז ןבָאה טרָאד .ע ק ס װָא רימ עלַא ה

 .אקסווָארימ ןסייהעג טָאה סָאװ ,עידרַאװג רעד

 לייט א ןעוועג עלאיב ,עלרָא ,ענלָאס רעד טימ ןעמַאזצ זיא ע וו ָא ד ָא ר ג ַא

 טָאה ךריק יד ,ץיירק ןקילייה ןופ ךריק רעד וצ טרעהעג ןבָאה עכלעוו ,סעקולוו יד ןופ

 -ַאב יד החּפשמ-רעיצירטַאּפ רעװעשרַאװ רעטמירַאב רעד ןופ הנתמ ַא ןעמוקַאב ייז

 רָאנ ,טױבַאב ןעוועג טשינ סַאג עוװָאדָארגָא יד ךָאנ זיא 1764 רָאי ןיא ,סַאקשטיר

 ,ןעמָאנ רעד ךיז טמענ ןענַאד ןופ .רענטרעג טימ טקעדַאב ןעוועג

 -רעד ךיז ןרעלקרעד ןעמענ עקיזָאד יד .ע יב ַאש ז עניָאנג ענ ג ַא ב

 "עג זיא ,לייט ןקידברעמ-ןופצ םעד ןיא טרפב ,עשרַאװ ןופ ןדָאב רעד סָאװ ,טימ

 ,לסייוו רעד וצ וצ-ּפָארַא טלַאפ סָאװ ,דלַאפ רעד טימ טייג סַאג-ןזייא יד .טעוװעדלַאפ

 ,ןּפמוז ןפַאשעג טָאה ,דלַאפ םעד ןופ ןקור םעד ןופ ּפָארַא טלַאפ סָאװ ,רעסַאװ סָאד

 אנגאב ןעמענ יד ףיא גָאט ןקיטנייה ןזיב ךָאנ ןבילבעג זיא ייז ןופ רוּפש רעד סָאװ

 עקַאט ןגעלפ ןרעסַאװ ,עקיזָאד יד .(סעבַאשז) איבַאשז ,(סַאג עדנליופ) אניָאנג ,(ןּפמוז)

 .עקסווָאקלַאשרַאמ ןוא עקסוועלורק ןסָאג יד ןסיגרַאפ ןטייצ עטצעל יד וצ זיּב

 ,עקידנסיורד זיולב טשינ ןענייז ןדלַאפ עקיזָאד יד זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ףרַאד סע
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 ןַארַאפ דרע רעד ןיא קינייוועניא ןענייז ייברעד .עטסקינייװעניא ךיוא ןענייז ייז
 ,רעסַאװ ןייק ךרודַא טשינ טזָאל רעכלעוו ,לאירעטַאמ ןופ ןעײטשַאב סָאװ ,ןטכיש
 -ַאװ ןופ ןעגנולמַאז ןפַאשעג ןדָאב םעד ןופ ןעגנופיטרַאפ יד ןיא ךיז ןבָאה רַאפרעד
 ,ןּפמוז ןוא רעס

 עכלעוו ,ןטילעמרַאק עסיוװרַאב יד ןופ ךריק רעד ןפ .ע ק ציל עמ רַא ק
 .ךריק ַא שעל ףיוא טלעטשעגפיוא יקסעיבָאס ןַאי ןופ ןטייצ יד ןיא ןבָאה

 טָאה סָאג רעד ךרוד .לאוו טרָאװ ןשילױּפ םעד ופ .ע נל ַא רָא טק על ע

 ,גיניק ןשיליוּפ ַא ףיוא ןלַאװ ןעמוקרָאפ ןגעלפ סע ווו ,עילָאװ ןייק געוו רעד טריפעג

 ,שזרעימישזַאק ןַאי גיניק ןופ ץַאלַאּפ םעד רַאפ רעױט ןפוא .ט לע װד-ע ײנ
 טלעטשעגפיוא ןעוועג זיא ,(טעטיזרעווינוא רעד טנייה) יקסוװָאשזרעימיזַאק ןפורעג
 ךיז טָאה ליוק עקיזָאד יד .ךעלדנרעטש ענעדלָאג טימ ןלָאמעג יולב ,ליוקטלעוו ַא
 רעד ךָאנ, ןפורעג סַאג יד ןעמ טָאה רעבירעד ןוא ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג לָאמ עלַא

 רעד ןופ לייט ַא זיא ה"י ןט-18 ןופ ןטימ ןיא .טלעוװו שיינ רעטעּפש ,"טלעוו רעיינ
 -כער רעד ףיוא ןעוועג ,סַאג עקסישזקַאטנעװש רעד ןופ קידנבױהנָא ,טלעוו רעיינ

 רַאפ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאוװ ,טלעוװו שיינ לייט רעד .רעדלעפ טימ טקעדַאב טייז רעט

 ,סעטָאלב עסיורג עריא טימ טמירַאב ןעוועג זיא ,ץיירק ןקילייה ןופ ךריק רעד

 טָאה סַאג יד סָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ ןעמָאנ רעד .ע ק ס װָא קל ַאשרַא מ
 קעלַאשרַאמ-סיורג רעװעשרַאװ ןטנַאקַאב םעד ןופ םינינב יד טיב טצענערגעג ךיז
 -ַאשרַאמ עטסקיטכיוװ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא יקסנילעיב .יקסנילעיב קעשיצנַארפ
 -ַארעמונ יד :עיצַאזינרעדָאמ ריא ןופ ביֹוהנֶא םעד עשרַאװ טקנַאדרַאפ םיא ,סקעל

 ,המודכו גנוטכיײלַאב יד ,ןסַאג יד ןופ ןריקורב סָאד ,ןסַאג יד ןופ עיצ
 .עקנָאל עסַאנ ַא .ה .ד ,קינלעימכ טרָאװ ןשיליוּפ ןופ .ענ לע י מ כ
 סָאג רעקיזָאד רעד ףיוא רעדלעפ יד ןבָאה ה"י ןט:15 םעניא .ע ש ט לי װ

 ןעמָאנ רעד טמַאטש ןענַאד ןופ -- קליו החּפשמ רעװעשרַאװ רעד וצ טגנַאלַאב

 | .ַאשטליוו

 װָאטָאקָאמ (לגיה ןיימ) רעשיזיוצנַארּפ א זיא ןעמָאנ רעד .װ ָא ט ַא ק ָא מ

 "ָאבול אלעבַאזיא ןיטשריפ רעד ךרוד 1776 רָאי ןיא ךרע ןַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא

 .יקסרימָאבול קעלַאשרַאמ-סיורג ןופ יורפ יד ,(סיקסירַאטרַאשט יד ןופ) אקסרימ
 ןופ טנעה יד ןיא םילוגלג ענעדישרַאפ ךָאנ ןעגנַאגעגרעביא ךָאנרעד זיא ווָאטָאקָאמ

 1820 רָאי ןיא ןעמונעגרעביא סע טָאה עכלעוו ,אווָאשטיוװאסנאוו -ןינוד ןיפערג רעד

 -עגסיוא ןוא טיובעגפיוא עקַאט סע טָאה יז ,דנַאטשוצ ןטקיסעלכַאנרַאפ רעייז ַא ןיא
 .ווָאטָאקָאמ טצוּפ

 .1953 ,סערייא סָאנעוב ,"עטכישעג ןעלטיּפַאק, :ךוב ןופ
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 אריפַאש דעמַאל :
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 1902 עשרַאװ -- 1896 עשרַאװ

 )א .2

 עשראוו ןייק ןעמוקעג ,לגניי ַא טעמכ ךָאנ ,ךיא ןיב 1896 רָאי ןופ ףוס םו
 ,טָאטש יד ןעמענוצנייא הנווכ רעשורפב רעד טימ

 -רָאג ?גוצ ןשירעבָארעד םעד רַאפ סעיצַאקיפילַאװק עניימ ןעוועג ןענייז סָאװ

 ןביוהנָא ןיא טקירדעגסיױא ךיז טָאה סָאװ ,ןליו רעטוג רעד רשפא ןדייס ,טשינ
 .רָאי טכַא ןופ רעטלע םניא -- ןסיירעצ ןוא --- ןביירש

 ןוא ,םורפ טריטלאזקע ןעװעג ךיא ןיב טנגוי רעיופ ןוא טייהדניק ןיימ ןיא
 ךיז טָאה סָאד ױזַא יװ ."דיי-רעטוג, רעד ,קידצ רעד ןעוועג זיא לַאעדיא ןיימ

 ירעטעפ ַא רעניימ .טשינ ךיא סייוו ןביירש וצ ןכוזרַאֿפ יד טימ טרָאּפעג רימ ייב

 רוחב רעד זַא; :ןגָאז וצ ףיוא קיטכיזטייוו גונעג ןעוועג זיא ,טייקמורפ ןיימ קידנעעז
 ךיא בָאה ןרָאי-הװצמ-רב יד וצ ."סרוקיּפא ןַא ןרעו רע טעװ ,ןסקַאוװסיוא טעוו

 ַא טימ ןעגנַאגעגמורַא ךיא ןיב רָאי רָאּפ ַא ןוא ,טָאג ןיימ ןרעוווצנָא ןביױהעגנָא
 ןעגנַאגרעד ןוא גנולפייווצרַאפ ןיא ןעוועג ןיב ךיא ,ןצרַאה ןיא ןברוח ןקידנסקַאװ
 ףכייצ ַא רימ ביג ,ינודא ,אנ :חסונ םניא ,תוליפת ענעגייא עניימ ןסַאפרַאפ םוצ זיב
 ךיא ןוא ,סנקלָאװ ענייז ןיא טליהרַאפ ,יניס גרַאב ןפיוא ןציז ןבילבעג זיא טָאג רָאנ
 עטשרע ןיימ ןעוװעג זיא סָאד .וירוחא תא וליפא ןעז וצ ןעוועג הכוז טשינ בָאה
 טלָאמעד ןוא .עטסרעווש יד רשפא ,רעטלע ןיימ גילדעוו ,ןוא גנובעלרעביא ערעווש

 ןיא -- רעטעּפש .שיערבעה ןיא םירופיס ןוא םיריש ןבירשעג ןיוש ךיא בָאה

 ןכעלריטַאנ ַא ףיוא -- שידיי ןיא ןבירשעג ךיא בָאה טייצ עצנַאג יד רָאנ;שיסור
 שידיי ןגעו טכַארטעג טשינ טושּפ בָאה ךיא לייוו ,רשכה ןשיטערָאעט ַא ןָא ,ןפוא

 "ורק ַא ףיוא ןוא .רעטעּפש ליפ ןגָארקעג ךיא בָאה רשכה םעד .ךַארּפש ַא ןגעוו יו

 ןיא ןרָאװעג ןריבעג זיא (יול ןעמָאנ רעטשרע רעלופ ןייז אריּפַאש דעמַאל

 לָאמ עטשרע סָאד 1896 רָאי ןיא .,1878 רָאי ןיא ,עינרעבוג רעועיק ,ועשטשיזשעז

 ,לָאמ עטירד סָאד -- 1910-1909 ,לָאמ עטייוצ סָאד -- 1904:1903 ,עשרַאוו ןיא

 סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןברָאטשעג .עקירעמַא ןיא -- ןא ץייױוש רעד ןיא -- ןַאד ןופ

 ,עידיי ןיא סרעטסיימ -עזארפ עסיורג יד ןופ רענייא .1948 טסוגױא ןט25 םעד --

 -רעד ענייז .רעכיב עכעלטע זױלב ןבירשעגפיוא .םוצמיצ רעטולָאסבַא -- ליטס ןייז

 יד רשפא ןענייז 1905-1903 ןרָאי יד ןופ ןעמָארגָאּפ עשירַאצ יד ןגעוו ןעגנולייצ

 עטלײצעג ענייז .עמעט רעשידיי רעקידלרוג רעד טָא ףױא עטסקרַאטש-שיגַארט

 "ױא יװ ײסע רעטסנעש ױזַא טקנופ ןענייז עשרַאװ ןשידיי ןקילָאמַא ןגעװ תורוש

 ןרָאי עקידנרידיצעד ןופ טנעמוקָאד רעשיטנעט



 59 ָאריּפַאש דעמ ַאל

 קילב ןיימ טדנעװעגּפָא טָאה רע ..!ןװערַאסיּפ ןופ --- ךייא טלָאמ --- ןופ ,געוו ןעמ

 רעד וצ ,טלעװו רעקימורַא רעד וצ "רָאכ ןיא ןעגניז סָאװ ןרעטשנעגרָאמ יד,, ןופ

 רעשידי רעד וצ גנַאג רערעטייוו ןיימ רָאלק זיא ןענַאדנופ .גנובעגמוא רעלַאער

 "נא דס ַא ןופ געוו רעד ןעוועג ,וצרעד ךעלנע רעדָא ,ױזַא זיא אמתסמ .,רוטַארעטיל

 אה / ,רוד ןיימ ןופ רעביירש עשידיי ערעד

 ַא -- עקטיזיוו ַא ןָאטעגנָא לעטָאה ןיימ ןיא ךיא בָאה ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג

 קַארפ ַא ןוא טודרוס ַא ןשיווצ ךודיש םנופ ןעמוקעגסיורא אמתסמ זיא סָאװ דגב

 יד ןופ רעליש יד ןגָארטעג ןבָאה סע יו קעשַאד ןקיצנַאלג ַא טימ לטיה ַא ןוא --
 ףיא ןעגנולקעגנָא ךיא בָאה ,גנוטַאטשסיױא רעקיזָאד רעד ןיא .סעיזַאנמיג-לַאער

 -סיוא ןעוועג זיא לוװָאט םענעשעמ .ַא ףיוא וו ,ריט ַא ייב ,סנייא רעמונ ענַאילגעצ

 טנפעעג טָאה ריט יד ."םירהצה ירחא תיעיברה העשב לבקמ ץרּפ ,ל .י, :טצירקעג

 ןעוו ןרָאװעג רעסערג ךָאנ ןענייז ןגיוא עסיורג ךיוא ױזַא סע'צרּפ א ץרּפ עקאט

 טלָאװ רע ןגיוא ַא רַאפ סָאװ רָאפ רימ לעטש ךיא .ךוליה ןיימ ןעזרעד טָאה רע

 .ןַאכ-סיגנישט -- ַא ךיז רַאפ רע טעז סָאד זַא ,ךָאנ טסייוו רע ןעוו ,טכַאמעג

 ןגעוו טסעומשעג) ןבָאה רימ ןוא ,טעניבַאק ןייז ןיא ןעמונעגניירַא ךימ טָאה' רע /
 סע ,טריטסיזקע טשיג יװ טוג ױזַא טלָאמעד טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 יזיוה, ס'רָאטקעּפס ךָאנ ?'קעטָאילביב- סקלָאפ,, ס'מכילע-םולש ךָאנ ןעוועג זיא
 ןופ ןוא "קעטָאילביב רעשידיי; ס'צרפ ןופ דָאירעּפ רעטשרע רעד ;"דניירפ
 ןעניז רעכיב ןייק .טײהנעגנַאגרַאפ ןעוועג זיא ?ףעלטעלבז בוט-םוי, ענייז

 .רַאפ ןופ ךעלכיב עקיּפָאק-ירד עקידנגיובניא יד וליפא ;ןענישרעד טשינ
 -ּפָא ךיז טָאה ךערּפשעג םענעי ןופ .ןזיועג טשינ רעמ ךיז ןבָאה ק נו מ גַאל
 ַאזַא ןעוועג ךָאד זיא סע ,שטייטס,, :עגַארפ ןיימ זיולב ןורכז ןיא רימ ייב טלעטשעג
 ןשיוװצ , :רעפטנע רעטקַאהעגּפָא ןייז ןוא --- ?...?קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ גנובעלפיוא
 "..רענעייל יד ןשיווצ טשינ-- רעביירש ליד

 -רַאפ ןופ טעמכ ןרָאי --- רימ רַאפ ;ןרָאי עקידתושמשה ןיב ןעוועג ןענייז סע
 טָאה עלעדנעמ .שידיי ןיא רוטַארעטיל ַא ןופ טייקכעלגעמ רעד רעביא גנולפייווצ
 -עג טָאה םכילע-םולש ;הרות:דומלת רעקיטרָאד רעד טימ טעטלַאװרַאפ סעדָא ןיא
 ,טסוװעג טשינ עשרַאװ ןיא ןעמ טָאה ןדייב ייז ןופ ןוא ,וועיק ןיא טלדנעמ-םחנמ
 -קעּפס ןוא ץרּפ טניוװעג .ןבָאה אפוג עשרַאװ ןיא :רעביירש רַאֹּפ יד ןשיװצ רעסיוא

 .רעביירש יו טנעקעג ייז טָאה םלוע רעוועשראוו רעד יצ קפוסמ ןיב ךיא רָאנ ,רָאט

 ,קיטָאק םהרבא רימ טלייצרעד ױזַא -- ןילרעב ןיא טרידוטש טָאה יקסניּפ דוד

 -רע טָאה ,ןעזייר םהרבא ,,"ךיז ןיא קנופ ַא טַאהעג , טָאה סָאװ ןַאמרעגנוי ַא סעּפע

 ןוא עדנַאמָאק רעטטנַאקיװמ רעד ןיא ןעוועג זיא רע ;:רעסייק םעד טנידעג ץעג

 -עג זיא סָאד .ןיוש --- ןוא .?ןטקַאט יירד,, יד טלָאמעד ןעוועג ןווכמ ,אמתסמ ,טָאה

 -רעד ןעוועג .טשינ זיא שידיי ןיא עסערּפ ןייק ,רוטַארעטיל עשידיי עצנַאג יד ןעוו

 -רַא ןקורד רַאפ טלעג ןעמונעג טָאה עשרַאװ ןיא "הריפצה,, עשיערבעה יד ,טביול

 טכַארבעג טָאה גרוברעטעפ ןיא "ץילמה,, רעד ןוא ,רעביירש עסיוועג ןופ ןעלקיט

 ןגעוו רעדָא דָאב רעטנערבעגּפָא רעד ןגעוו ץניװָארּפ רעד ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק

 .בר ַא רעדָא טחוש ַא רעביא ןתקולחמ

 עפורג א ,רימ ,טייצ רענעי ןופ ןצרּפ םעד ןגעוו לַאטעד ַא -- סיזעטנערַאּפ ןיא
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 טלָאװעג ןבָאה ןוא לַאנרושז ַא ןבעגוצסיורא טעװענַאלּפעג טַאהעג ןבָאה ,טיילעגנוי
 ,גנודעררעטנוא ןַא םיא טימ טַאהעג ןבָאה רימ .רָאטקַאדער רעזדנוא רַאפ ןצרּפ ןבָאה
 :טקידלושטנַא זדנוא רַאפ ךיז רע טָאה ,ןדייר וצ עייר ןייז ןעמוקעג זיא סע זַא ןוא

 יו יױזַא ןוא ,שידיי ןיא ןקירדוצסיוא ךיז רעווש םיא זיא י'םינינע עכלעזַאג ןגעוו
 -- .שיסור -- ןדייר רע טעװ ,שיליוּפ ןייק טשינ ןעײטשרַאפ ,"סעקאווטיל,, ,רימ

 -ָאלָאּפַא קפס ,ןבירשעג ץרּפ טָאה םעד רַאפ גנַאל טשינ :ןענָאמרעד ךיז רימָאל
 רַאפ טלָאװ רע ןעוו ןעגנולקעג דיל ןייז טלָאװ שרעדנַא זַא ,שינָאריא קפס ,שיטעג

 :ןעמוקעגסױרַא ןטלָאװ שידיי ןיא ,לשמל ,ןעיילעביל .ןעגניז שייוג םייוג

 -- לצעש ןיימ ,ץַאש ןיימ ,ןיורק ןיימ
 לצעלּפ-ץירקַאל יו םעט א טָאה סע

 -- .ץלַאמשנזדנעג טימ וצ ךָאנ טקעמש ןוא

 ןיא ,לטעטש ןיימ ןיא קירוצ ןרָאפעגּפָא ךיא ןיב ,עשרַאװ ןיא רָאי ייווצ ךָאנ
 "עגנייא טשינ ךיא בָאה טָאטש יד .ןטייהנגעלעגנָא עכעלנעזרעּפ בילוצ ,עניארקוא

 טימ ןרָאפעג ןיב ךיא .טרירַאבמוא ןבילבעג זיא לעדַאטיצ רעװעשרַאװ ןוא ,ןעמונ
 ףניפ םייה ןיימ ןיא ןעוװעגּפָא ןיב ןוא -- קירוצ דלַאב ןרעקוצמוא ךיז הנווכ רעד

 "ור רעד ןופ ןסערעטניא יד טימ סנטסיימ טבעלעג ךיא בָאה טייצ רעד רַאפ ,רָאי
 ךיז ייב רָאנ .עיצולָאװער רעטשרע רעקידנעמוקנָא רעד ןוא רוטַארעטיל רעשיס
 ןעוועג עשרַאװ זיא ,1902 ןיא קירוצ ןעמוקעג ןיב ךיא זַא .שידיי ןבירשעג ךיא בָאה
 ףיוא .ןענעקרעד-וצ-טשינ ןעועג זיא טלעװ עשידיי עצנַאג יד .ןענעקרעד-וצ-טשינ
 ןסקַאװעגסיױא ןוא ןרָאװעג ןריובעג ןענייז ןטרעדנוהרָאי ייווצ ןשיווצ ןקרַאמעג יד
 רעד ןוא םזינויצ רענרעדָאמ רעד ,ןעגנוגעװַאב עשיטילָאּפ עשידיי עסיורג ייווצ יד
 ןיא גנוטיצ עכעלגעט עטשרע יד טרידָאלּפסקע טָאה גרוברעטעּפ ןיא .םזידנוב

 עלָאר יד ןסייוו סָאװ ןוא ןטייצ ענעי ןעקנעדעג סָאװ יד ."דניירפ,, רעד ,שידיי
 -רַאפ ןײטשרַאפ ןלעװ ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןשיטילָאּפ רעזדנוא ןיא "דניירפ,, םנופ

 -עג זיא אפוג עשרַאװ ןיא .?טרידָאלּפסקע, קורדסיוא םעד טכיורבעג בָאה ךיא סָאװ

 -רעד ,עירול ףסוי .רד רעטנוא רעירפ ,"גנוטייצסקלָאפ, עכעלטנכעוו יד ןעגנַאג
 ןיא רענדער רעטסקידנצנעלג רעד רשפא ןרָאװעג זיא ץרּפ .ןרָאטקעּפס רעטנוא ךָאנ
 ןעקנַאדעג !עקיצילב ןופ ןאטנָאפ רעקידנגָאלש ַא ,טרעהעג ןעוו בָאה ךיא סָאװ שידיי
 רעביירש רעטסטנעיילעג ,רעטסרעלוּפָאּפ רעד -- םכילע-םולש ;דייר עקיברַאפ ןוא

 ןבירשעג ןבָאה גרעבנייטש הדוהי ןוא יקסוועשטידרעב ,קילַאיב .ןלױּפ ןיא וליפא
 תואטח ענייז ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה גורפ ןועמש וליפא ןוא ,שידיי יא שיערבעה יא

 ןופ, ךַארּפש רעד וצ טרעטנענרעד טירט ערעכיזמוא טימ ,ךיז טָאה ןוא םירוענ
 :עקירעמַא ןופ ןרעה ןביוהעגנָא טָאה'מ ."סעקטַאי רעגרובַאניד ןוא קרַאמ רענליוו
 ןופ ,ןיסעיל םהרבא -- ןידרָאג בקעי -- ןיביל -- ןירבָאק -- דלעפנעזָאר סירָאמ

 -ָאר'דנוש עטצעזעגרעביא טימ ךיוא ןעװעג הכזמ זדנוא ןעמ טָאה עקַאט ןטרָאד
 וליפא ןבָאה טייל עטוג יד .ןרוטַארעטיל עדמערפ ןופ *ןעגנוטעברַאַאב,, ןוא ןענַאמ
 ןוא .יינ יו :טוגױזַא ןעמוקעגסױרַא זיא רע זַא ױזַא טעוועצינעגרעביא ןריּפסקעש

 -- ןעזייר -- תובשחמ לעב -- רעצעז -- ןָאזעניד --- ןַאמשירפ :ןײלַא עשרַאװ ןיא
 -רעב .ד .י -- גרעבנייטש בקעי -- רואינש .ז -- גרעבנעסייוו --- שַא --- גרעבמָאנ
 ,ןדירפוצ ןייז טסעוו ,ןטלעוװ ןעמעננייא ןגעוו תומולח יד טימ סיוא !ָאהָא .,.שטיוװָאק
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 ,ןקעה ענעפרָאװעצ-טייוו ןופ .לטעטש ןגייא ןייד ןײטשַאב ןענָאק וצ ,רעדורב-רעטוג

 ןוא ךעלגניי עשרַאװ ןייק ןפָאלעגפיונוצ ךיז ןענייז ,סעטָאלב עקידלטעטשניילק ןופ

 יז ןבָאה תוחוכ ַא רַאפ סָאװ !?ןעמונעג ךיז ייז ןבָאה ןענַאװנופ --- סָאװ ,ךעלדיימ

 טייג :תוחילש ַא טימ טקישעג ייז ןוא קלָאפ ןופ ןשינעפיט יד ןופ ןסױטשעגסױרַא

 טָאה רעצימע זַא ןעוו טייצ ַא ןיא זיא סָאד ןוא !שידיי ןיא רוטַארעטיל ַא טפַאש ןוא

 .שיסור וצ ןײג טנעקעג רע טָאה ,סעיציבמַא עכעלנעזרעּפ טימ ןגָארטעגמורַא ךיז

 ןפָאלעג ןענייז ןיהַא ,רעמטשינ .ןעגנַאגעג עקַאט ןענייז ייז ןוא .שטייד וצ ,שיליוּפ וצ

 ףױא הכרב ַא -- תוחוכ עטסכַאװש ערעזדנוא -- שטייד ּוצ ןופ םַאנסיוא ןטימ ---
 ןקיטציא ןופ בױהנָא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ דיל סָאד הֶא .ּפעק ערעייז

 י!ןרָאװעג ןעגנוזעג טשינ ךָאנ זיא טרעדנוהרָאי

 -שטיר ןיילק ַא יו רוטַארעטיל עשידיי עיינ יד ןעזעג טָאה סָאװ שטנעמ רעד
 -עג טרעשַאב םיא זיא סָאװ ,ךייט ַא ןופ ןעגערב יד ייב ןענַאטשעג טציא זיא ,עלעק
 -- .ןעניוװ ןדיי וװ רעדנעל עלַא רעביא ךיז ןסיגעצ וצ ןעוו

 ,1945 ,סעלעשזדנַא סָאל ,"רדח ןיא טייג רעביירש רעד; :ךוב ןופ
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 יקצַאש בקעי ר*ד

 (1901-1836) ךַאלב לימוגָאב ןַאי

 קא -2

 "עג זיא עשרַאװ ןיא ןבעל ןשידיי ןופ ןרָאטקעס עסיוועג ןופ רעטנעצ ןי

 -יפָא ןעוועג טשינ טנגוי רעירפ ןייז טניז זיא רע םגה סָאװ ,ןַאמ ַא ןענַאטש

 עכעלטפַאשלעזעג עשידיי סָאד אקווד םיא טָאה ךָאד ,דיי ןייק רעמ לעיצ

 ,טסיירגעג םיא טימ ךיז טָאה ןעמ ,טרעקרַאפ .ךיז ןופ ןסױטשעגּפָא טשינ עשרַאוװ

 ןענופעג טפָא ןוא םינינע עשידיי ךייש סָאװ גנוניימ ןייז טימ טנכערעג קרַאטש ךיז

 יױרטוצ ןענוועג טָאה רע .ןלדתש ןקידהחלצה ןוא ןטסמערַאװ עמַאס םעד םיא ןיא

 -רַאפ ץלָאטש ןוא טּפַאשנדײל ךס ַא טימ טָאה רע סָאװ !םעד תמחמ ץרא-ךרד ןוא

 -בָארּפ עשידיי עקידרקיע רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןזיוועגסיױרַא ןוא ןדיי טקידייט

 טשינ זיא רע זַא ,טכַארטעג טשינ וליפא ןבָאה טנעקעג םיא ןבָאה סָאװ יד .ןעמעל

 רעקידריווקרעמ ַא; ןעוועג ךָאלב זיא לצרעה רָאדָאעט ןופ ןגיוא יד ןיא .,דיי ןייק

 רעטספיט ןייז ןיא , זיא ךָאלב זַא ,טנקסּפ רעקירָאטסיה רעשידיי ַא ."שטנעמ קיטש

 -עג טנייפ טָאה אפוג רע ."דיי ַא ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב ןבילברַאפ המשנ

 א

 ןעװעג טרעשַאב זיא םיא ,1894 רָאי ןיא עשרַאוװ ןיא ןרָאװעג ןרױבעג זיא רע

 1922 רָאי ןיא .עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ רעקירָאטסיה רעסױרג רעד ןרעוו וצ

 ןינ ןופ רַאקעטָאילביב ןעוועג .קרָאי ןינ ןיא טצעזַאב יקצַאש בקעי ר"ד ךיז טָאה

 עצנַאג יד רָאנ טשינ טרעדָאפ סָאװ ,טעברַא ןַא ,טוטיטסניא ןשירטַאיכיסּפ רעקרָאי

 -נָא ץיווַאב יקצַאש טָאה טרָאפ וא .ןשטנעמ ַא ופ תובשחמ עלַא ךיוא רָאנ ,טייצ

 ןוא ןעלקיטרַא סגנושרָאפ טנזױט ַא ,רעכיב עלַאטנעמַאדנופ קנילדנעצ ַא ןביירשוצ

 א ,טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןיא עטסוװיטקַא יד ןופ ןייז ,ןעיײסע

 עטשרע יד ןופ ,עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג עקידנעב-סיורג יירד יד וצרעד

 -ָאטױא-רעשרָאּפ ַא ןעוועג זיא יקצַאע .1896 רָאי םעד ןיב 1414 רָאי ןיא ןבױהנָא

 אזָאניּפס ףָאזָאליפ סגנילביל ןייז ןוא עסערפ רעשידיי ,רעטַאעט ןשידיי ןופ טעטיר

 -ַאניד םיקצַאש .עשרַאוו ןיא ןדיײי יד ןופ רעקירָאטסיה רעד ץלַא רעביא רעבָא --

 םיױק ענייז וצ -- גנולצולּפ ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא ןבעל שירעפמעקדוויטקַא-שימ

 ןיא סָאװ ,יקצַאש רעביירש ןסױרג םעד ןופ עטכישעג יד .1956 ינוי ן"א -- רָאי 2

 -וב ,ץױעפיל לאקזחי טריגַאדער ,ךוב-יקצַאש סָאד טלייצרעד ,עשרַאוו ולוכ ןעוועג

 לטיּפַאק רעד ןַא ,ךיז טיײטשרַאפ .לײטּפָא-ָאויי ןופ גַאלרַאפ ,1958 סערייא סָאנע

 רעבָא .סױרַא םי ןופ ןּפָארט ַא רָאנ ןזיא ,ָאד ןביג רימ סָאװ ,"ךָאלב לימוגאב ןַאי;ג

 ףרַאד עטכישעג סיקצַאש .ןגעקטנַא ךיז ןלעטש עיגָאלאטנַא רעזדנוא ןופ ןעמשר יד

 ןענעייל ןוא ןענעײל דיי רעדעי ףרַאד ,ןיינ ,רעװעשרַאוו ַא
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 ןבעל ץנַאג ןייז ןוא ןדיי טימ ןעלגנירוצמורַא ךיז טַאהעג ביל טָאה ,םידמושמ טַאה
 םוצ ןעוװעג טשינ םיא זיא הקדצ עשידיי עניילק יד .ןעמעלבָארּפ עשידיי טרידוטש
 -טלעוו גונעג טשינ ןבָאה םיריבג עשידיי רעװעשרַאװ זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע .ןצרַאה

 ךָאלב ."ייז טריטקיד ץרַאה שידיי ךַאװש רעייז, לפיוו ליפ ױזַא ןביג יז וא לכש
 ףיוא ןטינשעג ךיז טָאה רע .םענרַאפ ןסיורג ַא רָאג ןופ ּפָארטנַאליפ ַא ןעוועג זיא
 + ,לשמל ,ןריובעג טרעוו רע ןעוו ןרעוו טנָאקעג סע טלָאװ רע .רעמרָאפער ןלאיצָאס ַא

 טשינ ןעוועג סָאד זיא ןבעל ןשיטילָאּפ ןשיסור ןופ םיאנת יד ןיא רעבָא ;דנַאלגנע ןיא

 -נַאק עטסנרע רָאג יד ןופ רענייא ותעשב ןעוועג זיא רע םגה ,ןכַאז 'עגנירג יד ןופ
 .רעטסינימ-ץנַאניפ ןשיסור רַאפ ןטָאדיד

 ןכלעוו וצ ,םזיפיצַאּפ ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה עיפָאזָאליפ עלאיצָאס ןייז
 .רוטַארעטיל רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןעמוקעג בגא זיא רע

 עטיירב ַא ןעװעג טיבעג ןשידיי ןפיוא טייקיטעט ןייז זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 -רַאפ ןגעוו רענעלּפ טציטשעג ןוא ןבירשעג ,ןָאטעג ךס ַא טָאה רע .עקיכות ַא ןוא

 ןיא ןוא דנַאלסור ןיא ןסַאמסקלָאפ עשידיי יד ןופ בצמ ןשימָאנָאקע םעד ןרעסעב
 רע ."דנַאלײנטלַא םוצ ףור סלצרעה ףיוא ןפורעגּפָא םערַאװ ךיז טָאה רע .ןליופ

 ןגעװ טקעיָארּפ סשריה ןָארַאב רַאפ סערעטניא קיצניו טשינ ןזיוועגסױרַא טָאה

 ןַא שימַאנָאקעילַאיצָאס ןוא שיפָאזָאליפ .עקירעמַא-םורד ןיא עיצַאזינָאלַָאק רעשידיי

 רעדעי רַאפ טנַאה עטיירב ַא ןוא ןגיוא ענעפָא טַאהעג ךָאלב טָאה ,רעקיטקעלקע

 -ָאּפ רערעטכינ רעד .רעטקַארַאכ ןשיטַאמגַארּפ ןטערקנַאק ַא ןופ טעברַא רעשידיי

 םעד טקידײטרַאפ קרַאטש טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא טָאה םיא ןיא רעקיטיל
 גנַאװצ ןופ קיטילָאּפ יד טפמעקַאב טָאה רע םגה ,עיצַארגימע ףיוא טכער ןופ ּפיצנירּפ

 ;ןעמענפיוא טנַאקעג טשינ םזינויצ םעד שיּפָאזָאליפ רע טָאה רַאפרעד .ןרירגימע וצ
 עשיליוּפ רעװעשרַאװ יד תעב .ןציטש וצ םיא טיירג ןעוועג רעבָא רע זיא שיטקַארּפ
 ןופ ןרעוו רוטּפ ןפלעה טעװ סָאװ גנוגעװַאב ַא םזינויצ ןיא ןעזרעד טָאה עסערּפ
 ןופ ןעניוועג סָאװ קיצניװ טעװ דנַאל סָאד זַא ,ןבירשעג ךָאלב טָאה ,דנַאל ןיא ןדיי

 ןיא .ןשטייד ןוא ןסור ןעמענרַאפ ןלעװ טרָא רעייז לייוו ,ןדיי ןופ עיצַארגימע רעד
 -סייג ןופ טקַא ןַא ןעוועג אפוג זמר רעד זיא ןטייקירעווש-רוזנעצ יד ןופ םיאנת יד
 ,טומ ןקיט

 ןייז ןיא :החּפשמ ןייז ןופ םַאטשּפָא ןטימ טסוחייעג קיטלַאװעג ךיז טָאה ךָאלב
 סוחייה:ץע רעסיורג א ןעגנאהעג זיא ,סַאג עקסוועלורק ףיוא ,עשרַאװ ןיא ָארויב
 -ָארּפ ייר ַא ןופ טקיטעטשַאב ןעוועג זיא טייקשיטנעטיוא ןייז ןוא ,סכָאלב יד ןופ
 רעד .גרובמַאה ןופ טמַאטשעג ןבָאה סכָאלב יד ,סרעשרָאפ-החּפשמ עשידיי עטנענימ
 רעקיורמוא ןַא טימ דיי רעמורפ ַא ןעוועג זיא ,ךָאלב טייפ רעדָא לווייפ 'ר ,עדייז
 סיתילט טימ טלדנַאהעג טָאה רע .ןעמייב ןייק ןפרָאװרַאפ םיא טָאה לרוג רעד ,המשנ
 -שושטשָאק םעד תעב ,1795 ןיא .ןפיוקרַאפ וצ ייז םידירי ףיוא ןרָאפעגמורַא זיא ןוא
 ןייז רעכלעוו ןיא ,טָאטש רעד ןיא ,עשרַאװ ןיא ןעוועג רע זיא ,דנַאטשפיױאיָאק

 .רעטעּפש טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא טימ ןצעזַאב וצ ךיז טרעשַאב ןעוועג זיא לקינייא
 עניילק ַא טנפעעג טָאה רע ווו ,עלסערב ןיא טצעזַאב ךָאלב לווייפ ךיז טָאה םעד ךָאנ
 טלָאמעד ,עלסעל ןייק קעװַא ךָאלב לווייפ זיא עלסערב ןופ .םיתילט ןופ קירבַאפ
 | ,1813 רָאי ןיא ןברָאטשעג רע זיא טרָאד .עשרַאװ םוטנטשריפ ןיא טָאטש ַא

 ןַאי ,םילעס רעדָא המלש ,רעלעטימ רעד .ןיז יירד טַאהעג טָאה ךָאלב לוזייפ
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 ,1790 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .רעבעוו ַא ןעוועג ךיוא זיא ,רעטָאפ סכָאלב
 -ירפ ,לדיימ שידיי-שטייד ַא טימ עשרַאװ ןיא טַאהעג הנותח טָאה רע !יװ םעד ךָאנ
 עג זיא רע ווו ,םעדָאר ןיא טצעזַאב 1812 ךרע ןַא ךיז רע טָאה ,קרַאמיינ ַאקירעד
 ,1876 ןיא ןברָאטש

 טָאה םַאנסיוא ןַא ,1862 רָאי ןזיב ןעניווװו טרָאטעג טשינ ןדיי ןבָאה םעדָאר ןיא
 ןקיש ןוא רעדיילק עשיעּפָאריײא ןגָארט סָאװ ,תוכאלמ-ילעב ןדיי רַאפ טכַאמעג ןעמ

 ןוא ,ןָאטעג ךָאלב םילעס-המלש טָאה סָאד ,ןלוש ענײמעגלַא ןיא רעדניק ערעייז

 "עג ןענייז םעדָאר ןיא .יירעבעוו ַא טנפעעג עידיסבוס-הכולמ ַא ןופ ףליה רעד טימ
 זיא סע יװ ןעמ טָאה ןיז יד טימ .רעטכעט ייווצ ןוא ןיז ףניפ ענייז ןרָאװעג ןריוב
 -וקַאב עלַא ייז ןבָאה גנודליב ענימעגלַא יד .טייקשידיי לסיבַא טַאװירּפ טנרעלעג

 -נע עשידיי רַאפ סערעטניא ןייק טָאה עמַאמ יד .לוש רעשידָאװעיָאװ רעד ןיא ןעמ
 ךיז טָאה ,הסנרּפ תוגאד ןיא ןעקנוזרַאפ ,רעטָאפ רעד ןוא ,טַאהעג טשינ ללכב םיני

 ןסייהעג טָאה סָאװ ,ןוז רערעטלע רעד ,לווייפ .רעדניק יד טימ ןבעגעגּפָא קיצניװ
 ןוא רָאי 17 ןעוועג טלַא זיא רע תעב 1842 ןיא עשרַאװ ןייק קעװַא זיא ,ןדייז ןכָאנ
 רעטסגניי רעד ,ךָאלב ןתנ עשרַאװ ןייק ּפָארַא טמוק 1851 ןיא .טדמשעג דלַאב ךיז

 ךיז טיג רע .רעדורב ןרעטלע םעד ןופ טדמשעגּפָא טרעוו רע ,1826 ןריובעג ,ןוז

 רעוװעשרַאװ רעטמירַאב רעד ןיא ןיירַא זיא רע .ךָאלב לימוגָאב ןַאי ןעמָאנ םעד

 רעמעדָאר ןייז ןופ זיהקנַאב םעד ןיא טעברַאעג ןגָאטימכָאנ יד ןיא ןוא לושלַאער
 טָאה רע יװ םעד ךָאנ ,ץילּפעט קירנעה ייב רעטעּפש ןוא םולבנעזָאר דוד ןַאמסדנַאל
 ןענידרַאפ וצ ןעמענ ךיז ףכית ןעגנוווצעג ןעוועג רע זיא לושלַאער יד טקידנעעג

 ןופ רעטיג עסיורג ןופ רעטלַאװרַאפ ַא ןופ לעטש ַא טימ טקילגעגּפָא םיא טָאה סע

 קנַאד ַא .םעדייא ןייז ןרָאװעג רעטעּפש ןרָאי טימ זיא ןוז ןייז סָאװ ,ץירּפ ןשיליוּפ ַא
 -ָאה סע ווו גרוברעטעּפ ןייק ןרָאפקעװַא טנעקעג רע טָאה רעטלעג עטרָאּפשעגּפָא יד

 ןַא טרעו רע .עשרַאװ ןופ םירחוס ןוא ןריקנַאב-ןדיי עבושח ךס ַא ןענופעג ךיז ןב

 ,רשעתנ טרעוװו רע .ןַאב רעגרוברעטעּפ-רעװעשרַאװ יד ןעיוב םייב רעמענרעטנוא
 ,רע טָאה דנַאטשפױא םעד .טפעשעג-קנַאב ַא טנפע ןוא עשרַאװ ןייק קירוצ טמוק
 טרַאװעגרעביא ,גרעבנענָארק ,טנערוקנָאק ןייז רעטעּפש ןוא בורק ןייז יו טקנוּפ
 ןוא ןבעל םוצ טקוקעגוצ ךיז ,ןילרעב ןיא טרידוטש לסיבַא טָאה רע .דנַאלסיוא ןיא
 -ייא ןלױּפ ןיא טַאהעג ךָאלב טָאה טפעשעגיקנַאב םעד ץוח .טנרעלעג ךס ַא רָאג

 -ָאפ ריא סָאװ ,גרעבנענָארק אילימע טימ טָאהעג הנותח טָאה רע .ןלימפמַאד ענעג

 םעד קנַאד ַא .ןגרעבנענָארק דלָאּפָאעל ןופ רעדורב ַא ןעוועג זיא ,רָאטקָאד ַא ,רעט

 ןעמוק םיא טפלעה ןוא הנוממ-סטפעשעג סגרעבנענָארק ךָאלב טרעוװ ךודיש ןקיזָאד

 -ייר ןעמוקעגפיוא דלַאב ןענייז ןכָאלב ןוא ןגרעבנענָארק ןשיווצ ,עשרַאװ ןייק קירוצ
 ןעגנומענרעטנוא יד ןרַאנסיױא ןטייוצ םייב ליוו רענייא זַא ,םידשח ןוא ןעיירעס
 גרעבנענָארק רעכלעוו ןיא ,עיסעצנָאק-ןַאבנזייא ןַא ןופ קירוצ דלַאב ךיז טיצ ךָאלב

 ןוא םיא ןגעק ףמַאק ןכעלטפַאשנדיײל ַא ןָא טבייה רע .טריסערעטניארַאפ ןעוועג זיא
 ןעמוקַאב וצ (1865) ןכָאלב טגנילעג ,לשמל ױזַא .ןעק רע רָאנ ווו רדסכ םיא טרעטש

 רעד טימ ןוא ,רעװַאביל יד רעטעּפש ,עינילנַאב רעשזדָאל יד ןעיוב וצ עיסעצנָאק יד

 -ןַאב רעוועיק-רעקסירב רעד ןופ סעיצקַא טעטירָאיַאמ יד ןפיוקוצּפָא (1873) טייצ
 יד רָאנ .ןענַאבניא עקידברעמ:םורד יד ןופ טפַאשלעזעג ַא טפַאש רע ,עיניל

 יז ןוא ,ןגירק וצ ןבעגעגנייא טשינ ןכָאלב ךיז טָאה עיניל רענַאלשיװדַאנ
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 .עגקירוצ גרעבנענָארק ךיז טָאה 1876 ןיא .ןגרעבנענָארק ייב ןבילבעג זיא
 יד (1882) ךָאלב טיוב טיוט ףייז ךָאנ .עינילנַאב רעניוו-רעװעשרַאװ רעד ןופ ןגיוצ
 .עיניל רעוװָארבמָאד

 ןטַאנגַאמ-ץנַאניפ עטסערג ייוצ יד ןשיװצ לעוד רעשיטנַאגיג רעקיזָאד רעד

 ןכעלטפַאשלעזעג םענופ רעטנעצ ןיא ןענַאטשעג זיא טגָאמרַאפ טָאה ןלױּפ סָאװ
 ןופ ןַאמָאר ןשירעלטייצטימ ַא ןיא ןרָאװעג טקיביײארַאפ וליפא זיא ןוא םויה-רדס

 -כיוו יד ןופ רענייא ןעוועג ךָאלב זיא 1870--1867 ןרָאי יד ןיא .יקסוועשַארק ףעזוי
 .טידערק, יד :סעיצוטיטסניא רעװעשרַאװ עסיורג יד ןופ ןרָאטאיציניא עטסקיט
 -רעסַאװ ןוא עיצַאזילַאנַאק רַאפ טפַאשלעזעג , יד ,"קנַאב-סלדנַאה, יד ,?טּפַאשלעזעג
 ןַאי טרעוו 1872 ןיא ,ןלױּפ ןיא טפַאשלעזעג-עיצַארוקעסַא עטשרע יד ןוא ?גנוטייל

 סָאװ ,טעטימָאק-עזרעב רעװעשרַאװ םעד ןופ רעציזרָאפ ןרַאפ ןבילקעגסיוא ךָאלב |
 ,ןליוּפ ןופ ןבעל ןשימָאנָאקע ןיא ץנַאטסניא עטסכעה יד ןעוועג זיא

 ןיא ןקילײטַאב ךיז ליוו ןוא םיא וצ ךיז טרַאש עיטַארקָאטסירַא עשיליוּפ יד

 -יז טרעוו 1885 ןיא ,.קידלזמ ױזַא זיא ,ךָאלב "דיי, רעד ,רע עכלעוו ןיא ןטפעשעג יד

 ,ףתוש ַא רענייז ,יקסלָאּפָאלעיװ רעדנַאסקעלַא ןופ ןוז רעד ,יקסלָאּפָאלעיװ טנומג

 ןלימפמַאד יד ץוח ,עירטסודניא ץלָאה עקיזיר ַא טיובעג ךָאלב טָאה ןענַאב ץוח

 בגא ןבָאה סָאװ ןדיי בור יּפ לע טעברַאעג ןבָאה סע וװ ,ץעליש ןפיוא עשרַאװ ןיא
 ךָאלב טָאה ,טלעג-הריד ןייק טלָאצעג טשינ טעמכ ןוא רעזייה ענייז ןיא טניווװעג
 ןעוועג זיא רע .עיסעילָאּפ ןיא ןקַאטרַאט ענייז ןיא ןדיי ךס ַא רעייז טקיטפעשַאב

 ךרוד טָאה ןוא דנַאל ןיא עירטסודניא-ץלָאה רעד ןופ ןרענָאיּפ יד ןשיווצ טנכעררַאפ
 עשידיי זַא ,עדנַאגַאּפָארּפ ַא טריפעג יקצינווארּפ-טָארשריק טַאקָאװדַא ןוא ץעוי ןייז

 ןעוװעג זיא רע .ןויטַארעּפָאָאק ןיא ןריזינַאגרָא ךיז ןלָאז עשרַאװ ןיא סרעילָאטס
 .ןלאירעטַאמ-יור טימ ןציטש וצ ייז טיירג

 -עג טָאה רע .סיינ ךס ַא טריפעגנייא ךָאלב טָאה עירטסודניא-רעקוצ רעד ןיא
 םעניילק םעד ןפלעה וצ טכוזעג ייברעד ןוא םירחסמ-טרָאּפסקע עטיירב טציטש
 יד ןרימרָאפער וצ ןטעברַאפ םיא טָאה ןעמ ןעוו ,1870 ןיא ,טידערק טימ רחוס
 תונקת עיינ יד טריזיטַארקָאמעד קרַאטש רע טָאה ,טפַאשלעזעג-טידערק רעװעשרַאװ

 ןגירק וצ רחוס םעניילק םעד רעגנירג ןכַאמ וצ זיא הנווכ ןייז זַא ,טרעלקרעד ןוא
 -עג ןוא טבעלעגפיוא ןבָאה םירחוס עשידיי יד .רעטנעצָארּפ עניילק ףיוא טידערק
 ןעמ ווו דנַאל ַא ןיא טרפב ,ךיז רַאפ העושי עקיטלַאװעג ַא טעברַא סכָאלב ןיא ןעז
 ,רעטנעצָארּפ עלַאמרָאנ ןייק טשינרָאג טלָאצעג לַאמרָאנ טָאה

 יו טקנוּפגנַאגסיױא ןַא ןכָאלב רַאפ ןעוועג דימת זיא טייקיטעט סגרעבנענָארק
 ןעמוקַאב 1875 ןיא טָאה גרעבנענָארק תעב .טעברַא ענעגייא ןייז ןעווערעק וצ ױזַא
 -עגנָא ךָאלב טָאה ,עשרַאװ ןיא לושלדנַאה ערעכעה ַא ןענעפע וצ שינעביולרעד ַא

 ,םוקינכעטילָאּפ ַא ןענעפע וצ ןביולרעד םיא לָאז ןעמ זַא ,ןייז לדתשמ ךיז ןביוה
 טקעיָארּפ םעד טָאה רע ןוא ןופרעד טדערעגּפָא רעבָא םיא ןבכָאה דניירפ עטוג

 .ןבעגעגפיוא

 ,גרעבנענָארק דלָאּפָאעל וצ ךוּפיהל ,ךָאלב ןַאי ןופ טייקיטעט רעצנַאג רעד ןיא

 שממ לָאמ לייט ןוא ,רעטלוב ךס ַא טקורעגסױרַא ןעוועג טנעמָאמ רעשידיי רעד זיא

 -לעזעג םוצ יורטוצ רעקינייװ טַאהעג טָאה טסיוװיטיזָאּפ רעד ךָאלב .,וויטַארטסנָאמעד
 רעטרילימיסַא רעמ רעד טַאהעג טָאה סע יוװ ןקאילָאּפ יד ןופ ןסיוועג ןכעלטפַאש
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 ןלָאז ןדיי זַא ,טלָאװעג רע טָאה יאדווא .גרעבנענָארק רעלערוטלוק רעקינייװ רעבָא

 ןליוו ןקַאילָאּפ זַא ,טביײלגעג טשינ רעבָא טָאה רע ,ןקאילָאּפ טימ ןרילימיסַא ךיז
 טָאה ןטסיוװיטיזָאּפ עלַא יוװ .טלָאװעג טשינ ללכב רעכָא סע טָאה גרעבנענָארק .סָאד

 רענײמעגלַא רעד ןופ ןענימרעט ןיא טכַארטַאב טייקיטעט עשימָאנָאקע יד ךָאלב
 יד ןוא םזיוװיטיזָאּפ ןגעק עיצקַאער יד ןעמוקעג זיא סע תעב ,דנַאל ןופ קימָאנָאקע
 ןוא ,רעשיליוּפ ןייר ַא יו ןינע רעשידיי א רעמ ךעלטנגייא זיא סָאד זַא ,תונעט

 ,טיירב רעד ןיא ןוא ףיט רעד ןיא ןסקַאװ וצ ןביוהעגנָא טָאה םזיטימעסיטנַא רעד
 ןעועג טשינ עשרַאװ ןיא זיא ןכָאלב ץוח ןוא ,טיוט ןעוועג גרעבנענָארק ןיוש זיא

 רעד ןלעטשנגעקטנַא ךיז טעטירָאטױא ַאזַא טימ ןענעק לָאז סָאװ שטנעמ ןייא ןייק
 ךיז ךָאלב טָאה 1881 ןופ םָארנָאּפ םעד תעב .גנוגעווַאב רעשידיײ-יטנַא רעקיזָאד
 טָאה סָאװ שטנעמ רעטסטסיירד ןוא רעטסצלָאטש עמַאס רעד ןייז וצ ןזיװעגסױרַא
 ןבָאה יַאטילַאערזיא) רעד םורַא ןופ ?עטרעלקעגפיוא , יד .ןדיי רַאפ ןעמונעגנָא ךיז
 -רַאװ יד טקידיײטרַאפ שיטעגָאלָאּפַא ןוא ןינע םעד ןגעוו גייווש ַא ןכַאמ טלָאװעג
 רעבָא טָאה ךָאלב ,ןומה םעד ןציירפיוא ןיא קידלוש טשינ זיא יז זַא ,עסערּפ רעוועש
 ?ַאקסלעטַאויבָא אסרוסער, רעד ןופ גנוציז ַא ףיוא .טמיטשעגנייא טשינ ייז טימ
 ךָאלב טָאה ,עיטַארקָאטולּפ ןוא עיטַארקָאטסירַא רעװעשרַאװ רעד ןופ בולק םעד

 ןעמ זַא ,טגָאזעג טָאה ןוא עדער עפרַאש ַא ןטלַאהעג 1881 רעבמעצעד ןט27 םעד

 ,עקידלוש רָאּפ ַא ךעלטנפע ןגנעהפיוא ןוא דנַאטשוצגירק ןריפנייא לכ-םדוק ףרַאד
 טשינ קרַאטש ןקאילָאּפ יד זיא עדער יד .ערעדנַא יד ןקערשּפָא ןפוא ַאזַא ףיוא ידכ
 םעד ןגעק ךעלטנפע ןײגסױרַא טנָאקעג טשינ רעבָא טָאה ןעמ .ןרָאװעג ןלעפעג
 רעסייה ַא ןיא טקיטשרעד ןינע םעד טָאה ןעמ ןוא ,"לדיי, ןקידתוכלמל-בורק ןקיזָאד
 ,עיסוקסיד

 ןגעוו םיטרּפ ןקישסירַא טלָאװעג טשינ וליפא ןבָאה עטרעלקעגפיוא יד תעב

 -מַאז ןביולרעד אטישּפַא ,ןעגנוטייצ עשידנעלסיוא ןוא עשיסור יד וצ םָארגָאּפ םעד
 טלעוו עצנַאג יד זַא ,םעד רַאפ קרַאטש ןעוועג ךָאלב זיא ,תונברק יד רַאפ טלעג ןעל

 -רעד רעמ םיא טָאה םָארגָאּפ רעד .ןעמוקעגרָאפ זיא עשרַאו ןיא סָאװ ןסיוו לָאז
 ןגירק וצ (ר"פש) ןשטיוָאניבַאר סחנּפ לואש ןפלָאהעג טָאה רע .ןדיי וצ טרעטנענ
 -עג טקישעגסױרַא םייהעג ןענייז סָאװ ,םָארגָאּפ םעד ןגעוו ןלאירעטַאמ עקיטיינ יד
 טעטימָאק רעגרוברעטעפ םעד לעיצנַאניפ ןפלָאהעג טָאה רע .דנַאלסיױא ןייק ןרָאװ

 -הכולמ יד וצ ןריט יד םינלדתש עשידיי רַאפ טנפעעג ןוא גרוכזניג ןָארַאב םורַא
 רעגרוברעטעפ יד טימ טמיטשעגנייא טָאה רע .טנעקעג טוג טָאה רע סָאװ תוררש

 ןעלטימ ערעסעב ןייק טקישעגוצ טשינ החגשה יד טָאה התע-תעל זַא ,סרעוט-ללכ

 רַאפ לזמ רעטעב ַא ןטעבסיוא ןוא תוכלמל םיבורק יד ןופ ןריט יד ןיא ןּפַאלק וצ יו

 ,דנַאל ןיא ןדיי

 עשיסור יד ןקוקרעביא רַאפ עיסימָאק עטמירַאב יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא 8
 ,עװעלּפ .ןעלַאּפ ףַארג ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא רעטעּפש זיא סָאװ ןדיי יבגל ןצעזעג
 -סור ןקינייארַאפ טלָאװעג טָאה ,םינינע עטסקינייװעניא רַאפ רעטסינימעציוו רעד
 טלָאװעג לכ םדוק רע טָאה גנוקינייארַאפ ַאזַא רַאפ הלחתה ַא יװ .ןליױּפ טימ דנַאל

 ןופ טקַא םעד ןופ תוכז ןיא ןליױּפ ןיא טַאהעג ןבָאה ןדיי סָאװ טכער יד ןפַאשּפָא
 1882 יאמ ןט2 ןופ תוריזג יד ןדנעװנָא טלָאװעג טָאה ןעמ ,1862 ןופ עיצַאּפיצנַאמע
 עקיזָאד יד .רעטיג ןציזַאב וצ ןרעוורַאפ ייז לשמל יװ ,ןליוּפ ןיא ןדיי ףיוא ךיוא
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 סָאװ קרעוו ַא ףיוא ןטעברַא וצ סיוטש ַא ןבעגעג ןכָאלב ןבָאה תוריזג עטנַאלּפעג
 ןופ ןבעל ןשימָאנָאקע םעד ןיא ןליּפש ןדיי סָאװ עלָאר עסיורג יד ןזיײװַאב לָאז

 ַא ןלעטשוצוצ ןטעבעג טעטימָאק-עזרעב רעװעשרַאװ םעד טָאה ןעמ ןעוו .דנַאל
 ןַאי ןבָאה ,ןליוּפ ןופ ןבעל ןשימָאנָאקע ןיא ןדיי ןופ עלָאר רעד ןגעוו םודנַארָאמעמ
 -רָאפעציװ רעד ,ןָאסנַאטַאנ קירנעה ןוא ,עזרעב רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ,ךָאלב
 רעד .ןינע ןקיזָאד םעד ןגעוו םודנַארָאמעמ ןכעלריפסיוא ןַא טעברַאעגסיױא ,רעציז
 רע .ךָאלב ןעוװעג שיטקַאפ זיא טנעמוקָאד ןקיטכיװ ןקיזָאד םעד ןופ רבחמ-טּפיױה
 -ניס ַא טכַאמעג טָאה ןוא ןלאירעטַאמ עלַא יד ןבילקעגנעמַאזוצ טַאהעג ןיוש טָאה

 טָאה ,ןרעפיצ ןוא םיטרּפ עשיטסיטַאטס ללש ַא טימ טקיטסעּפַאב ,טכירַאב ןשיטעט
 -שיטסיטַאטס ןטַאװירּפ סכָאלב ןופ טלעטשעגפיונוצ ,םודנַארָאמעמ רעקיזָאד רעד

 רָאנ ןבירשעג .םשור ןקיטלַאװעג ַא טכַאמעג ,עשרַאװ ןיא טוטיטסניא ןשימָאנָאקע
 ןיא רעבָא זיא -- תודוסידוסב טלעטשעגפיונוצ ןוא עיסימָאק-ןעלַאּפ רעד ?ַאכ
 -רושז ןשיליוּפ ַא ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגנײרַא םודנַארָאמעמ םעד ןופ רַאלּפמעזקע

 רעװעשרַאװ רעד ןיא ןרָאװעג טרימשעצ זעיצנעדנעט קרַאטש זיא ןוא טסילַאנ

 | .עסערּפ

 םוצ רָאנ ,לדנַאה םוצ סיוא טשינ ךיז ןגיוט ןקַאילָאּפ זַא ,ןבירשעג טָאה ךָאלב

 -ידיײטרַאפ ַא יװ ,"ןייז וצ ףרַאד סע יװ דימת טשינ , סָאד וליפא ןוא ,ןזײארעקַא

 -ָאּפַא ַאזַא ןיא ןענייז סָאװ ,תואמזוג טימ לופ םודנַארָאמעמ סכָאלב זיא טפירש-גנוק

 ןצנַאג ןיא רעבָא טָאה עסערּפ עשיליוּפ יד .ךעלדיײמרַאפמוא טעּברַא רעשיטעגָאל

 טלעטש ךָאלב .טפירש רעקיזָאד רעד ןופ טנעמָאמ ןשיליױּפ םעד :רקיצ םעד טקוקרַאפ

 ןוא 1862 ןיא טכעררעגריב עלופ ןעמוקַאב ןדיי ןבָאה ןליוּפ ןיא זַא ,עזעט ַא סױרַא

 "ור יד ןענייז אליממ .שטנעמ-הכולמ ןשיליױּפ ַא אקווד ןקנַאדְרַאפ וצ ייז ןבָאה סָאד

 "סור ןיא ןדיי ףיוא לח רשפא ןדיי ןופ טכער יד ןצענערגַאב ןגעוו ןטקעיארּפ עשיס-

 עשידיי יד רַאפ רעטרעווביול יד ,ןליוּפ ןיא ןדיי ףיוא טשינ רעבָא ןפוא םוׁשַּב ,דנַאל

 -ָארּפ רעד יװ עסערּפ עשילױּפ יד טכַארבעגפיוא רעמ ןבָאה ןליוּפ ןיא םיבוט-םישעמ

 םעד רַאפ טלדַאטעג קרַאטש ױזַא ןכָאלב ןעמ טָאה רַאפרעד ןוא ,טנעמָאמ רעשיליופ

 | ,םודנַארָאמעמ ןקיזָאד

 ױזַא ןדיי תבוטל טעברַא רעד טימ ןבעגעגּפָא ךיז .רעטייו רעבָא טָאה ךָאלב

 קרַאטש רַאפרעד םיא ןבָאה ןדיי עטרילימיסַא יד םגה ,ןענַאטשרַאפ סע טָאה רע יו
 טָאה רע .קאילָאּפ רעשיטָאירטַאּפ ןייק ןעוועג טשינ ךָאלב זיא ךות ןיא .טריקיטירק
 טַאהעג טשינ ללכב דנַאל ַא ןופ םזירַאלוקיטרַאּפ ןשיטילָאּפ-רוטלוק ןלופ ןרַאפ לשמל

 -ַאו טילָאּפיה טימ ןעמַאזוצ רע טָאה גרוברעטעּפ ןיא .סעיטַאּפמיס עסיורג וצ ןייק
 יבגל קיטילָאּפ -הרשּפ יד טקידיײיטרַאפ יקסלָאּפָאלעיװ טנומגיז ףַארג ןוא גרעבלעוו

 יד .טייקידנעטשבלעז ןופ תומולח יד ןבעגפיוא ףרַאד ןעמ זַא ןטלַאהעג ןוא דנַאלסור
 טָאה אליממ ,םיא טימ ןעוועג ןענייז ןטַאנגַאמ ןוא סרעציזַאבטוג עשיליוּפ עכייר

 -שיליוּפ השרּפ ַא םיא טימ טנרעל !אטילעַארזיא, יד סָאװ טרָאעג סָאװ קינייוו םיא

 ןצעזעג םענסיוא עשינָאקַארד יד ןגעק ןדיי טקידיײטרַאפ רעטייו טָאה רע .טייק
 רעכלעוו ןיא ,טעברַא עשימָאנָאקע-שיטסיטַאטס ןייז רעדנַאנופ רע טקיש 1885 ןיא
 -ַאב ןוא ןרידנערַא וצ ןדיי ןביולרעד ןופ טָאה דנַאל סָאד סָאװ ןצונ יד ןָא טזייוו רע
 -ַאמ יד ןופ ךמס ןפיוא טלעטשעגפיונוצ רע טָאה רעכיב ייר עצנַאג ַא ,דנַאל ןציז
 ןיא רעוװש זיא סע .טלמַאזעג םיא רַאפ ןבָאה סרעשרָאפ בַאטש ַא סָאװ ,ןלאירעט
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 -סודניא:קירבַאפ,, ןגעו טעברַא רעד ןיא .טנעמָאמ ןשידיי םעד ןעניפעג וצ טשינ ייז

 רעלַאטנעמונָאמ רעד ןיא וליפא רעדָא ,*18817-1871 ןרָאי יד ןיא ןליוּפ ןיא עירט

 -סור ןופ בצמ ןשימָאנָאקע םעד ףיוא ןענַאבנזיא ןופ העּפשה, רעד ןגעוו טעברַא

 -רָאי ןט19 ןיא דנַאלסור ןופ ןצנַאניפ יד, ןגעו טעברַא ןייז ןיא רעדָא ,"דנאל

 ,םינינע עשידיי רַאפ סערעטניא רעקיטלַאװעג ןייז ךיז טעז םוטעמוא -- ?טרעדנוה

 -ילבוּפ רעמ ,רעקיטקעלקע ןַא ןעוועג שיטקַאפ ךָאלב זיא טסימָאנָאקע ןַא יו
 טָאה רע .רעשרָאפ רעלאיצָאס ַא רעדייא ,קיטסיטַאטס טימ טרירעּפָא סָאװ טסיצ

 טשינ טרעװ רע .טייקידוװעעזטייו ןוא טייקכעלטנירג ןייז טימ טרינַאּפמיא רעבָא
 -ןָאּפסערָאק עטיירב ןייז .ןדיי ןפלעה ןלָאז סָאװ רענעלּפ עוויטקורטסנָאק ןופ דימ
 -נָאמ לאומש רעוט-ללכ ןשילגנע ןטימ ,זירַאּפ ןיא שריה סירָאמ ןָארַאב טימ ץנעד

 ץַארָאה ןָארַאב טימ ,ןָאדנָאל ןיא (1911-18232) גנילטייווס דרָאל רעטעּפש ,ויגעט
 ףיוא תודע ןגָאז -- ןיוו ןיא לצרעה רָאדָאעט טימ ןוא גרוברעטעּפ ןיא גרובזניג
 ןופ הלועּפ רעד ןיא ןעוועג שאימ ךיז טָאה רע .טעברַא רעשידיי רעטגייווצרַאפ ןייז

 טשינ ךיז ןעק ןעמ רעכלעוו ןופ ,תאלוח ַא םזיטימעסיטנַא ןיא ןעזעג ןוא ןעמרָאפער

 ןלייטרוארָאפ טימ לופ זיא ןכש רעד ,שטנעמ רעד, סָאװ םעד תמחמ ,ןציש
 ,ןדיי יבגל

 -ַָאקע ןשידי םעד ןשרָאפ וצ ידכ ָארויב עלעיצעּפס ַא ךָאלב טפַאש 1890 ןיא
 -ַאטס ןלַאגעל ןייק טַאהעג טשינ םעד ףיוא טָאה רע םגה .ןלױּפ ןיא בצמ ןשימָאנ

 -רַא רעד ןיא טרעטשעג טשינ םיא רָאטַאנרעבוג רעװעשרַאוװ רעד טָאה ךָאד ,סוט
 רעטמירַאב רעד רַאטערקעס ַא יו טעברַאעג טָאה ָארויב ןקיזָאד םעד ןיא .טעב
 .ערעדנַא ןוא ץרּפ ,ל .י ,(19239-1867) גרעבלַאדַא לאומש טסירָאלקלָאפ רעשיליוּפ

 עקַאט ןעוועג םש-הנוק ךיז ָארויב עקיזָאד סָאד טָאה רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא
 ,"קעטָאילביב עשידוי, ןייז ןיא טקורדעג ,"רעדליבעזייר, ענייז סָאװ ,ןצרּפ בילוצ
 ,טעברַא רעקיזָאד רעד ןופ לכה-ךס רעשירעלטסניק ַא ןעוועג ןענייז

 ענייז ןיא .דנַאלָאה ןיא ןכָאלב טימ טנעקַאב ךיז לצרעה טָאה 1889 ינוי ןיא
 סָאד, :קורדנייא ןטוג ַא טכַאמעג םיא ףיוא טָאה ךָאלב זַא ,רע טריטָאנ רעכיבגָאט

 ןייא ןייק טימ טנָאמרעד רע ."רחוס רעשידיי רעטלַא ,רעטעדליבעג ,רעגולק ַא זיא
 ךָאלב טָאה 1900 רעבמעצעד ןט29 םעד ,דמושמ ַא ןעוועג זיא ךָאלב זַא ,טשינ טרָאװ
 "יו ןשרָאפסױא ןגעוו ןינע םעד טדערעגמורַא ןבָאה ייז .ןיוו ןיא ןעלצרעה טכוזַאב
 םישדח ייווצ עּפַאנק ,1901 רעבמעוװָאנ ןט13 םעד .םזיטימעסיטנַא םעד ךעלטפַאשנס
 ַא סנייז ןבעגוצסױרַא ןַאלּפ ַא ןעלצרעה טגיילעגרָאפ ךָאלב טָאה ,טיוט ןייז רַאפ
 יד ןריזילַאנַא וצ העדב טַאהעג טָאה רע ןכלעוו ןיא ,ענַארפ-ןדיי רעד ןגעוו ךוב
 טלָאזעג תועמשמ טָאה סָאד .ןדיי ףיוא תופידר סױרַא ןפור סָאװ תוביס עשימָאנָאקע
 םעד ןגעוו קרעװ ןקידנעבפניפ ןייז ןופ לאירעטַאמ ןשידיי םעד ןופ תיצמת ַא ןייז
 ןיא סױרַא זיא סָאװ ,ןליוּפ ןיא ןוא דנַאלסור ןיא בצמ ןשילַארָאמ ןוא ןשימָאנָאקע |
 ןברק ַא ןלַאפעג ןרַאלּפמעזקע עטעװעטַארעג 25 ןופ םענסיוא ןטימ זיא ןוא 6
 ,הפרש ַא ןופ

 ןיא טָאה ,(1944:1870) ױדנַאל לאפר לואש ,רַאטערקעס רעטשרע סלצרעה
 ןגעו טסוורעד לצרעה ךיז טָאה םיא ךרוד ןוא עשרַאװ ןיא ןכָאלב טכוזַאב 8
 יד ,םיא וצ ןרָאװעג טקישעגרעביא רעטעּפש ןענייז סָאװ 1890 ןופ ןלאירעטַאמ יד
 ןטעברַאַאב וצ טסימָאנָאקע ןַא ןבעגעגרעביא לצרעה טָאה ןלאירעטַאמ עקיזָאד יד
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 -עד ףוס ןברָאטשעג זיא ךָאלב .ןענופעג טשינ םויה דע רעבָא ייז טָאה ןעמ

 | ,1901 רעבמעצ

 אצויילעוּפ ַא ןעוועג ךיוא זיא םולש-טלעוו ַא רַאפ סערעטניא רעסיורג סכָאלב

 לַאטנעמונָאמ ןייז ןיא טפָא ױזַא רעטנוא סָאד טכיירטש רע ,םזיפיצַאּפ ןפיט ןייז ןופ

 ןיא שיסור ףיוא דנעב ןביז ןיא סױרַא זיא סָאװ ,"המחלמ עקיטפנוקוצ יד,, קרעוו

 ןכַארּפש ריפ ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעביא זיא ןוא 1898 רָאי

 םעד יװ ,סעיצוטיטסניא עשידיי רעװעשרַאװ טציטשעג ןבעל ץנַאג ןייז טָאה רע

 עשידי ךס ַא ךיוא ,הליהק רעד ייב עסַאק םידסח:-תולימג יד ,לָאטיּפש ןשידיי

 ריפ ענייז .ןדמש ךיז טזָאלעג טשינ םיא טָאה רע סָאװ לצעג רעדורב ַא ןוא םיבורק

 ןוא ןדיי ןופ טדמערפעגּפָא ןעוועג ןצנַאג ןיא רעבָא ןענייז ןוז ןייא ןוא רעטכעט

 .םינינע עשידיי

 1955 קרָאי ןינ ,3 דנַאב ,"עשרַאוו ןיא ןדיי ןופ עטכישעג, ;ךוב ןופ
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 8 א מא עא עא עא עא עא עא עא עא עא עא

 עשראוו עשידמול סָאד טגיזַאב טָאה תודיסח יו

 דיי עקיטרַאנדײשרַאפ טבעלעג ןבָאה ,לארשיב םאו ריִע יד ,עשרַאװ ןי

 -אלמ ילעב ,רעמערק עמערָא ןוא םירחוס עכייר ,םיליכשמ ,םידגנתמ ,םידמול א
 ףיז ןגעלפ עכלעוו רעגערט ןוא רעזעלג ,סערַאילָאטס ,רעטסוש ,רעדיינש ,תוכ

 יד וצ רעקיטש לבעמ רעדָא האובת ךעלקעז ,תורוחס קעּפ ןגָארט ןטימ ןייז סנרפמ
 ,םיתב ילעב

 רעד ןיא ןעמוקעג ןענייז ייז ,דחא רועמ ןעוועג טשינ ןענייז ןדיי רעװעשרַאװ
 ןופ רעוו ,עטיל ןופ רעו ,ןלױּפ-שיסור ןופ ןקע עלַא ןופ טָאטש-טּפיוה רעשילױּפ
 יד ןופ רעוו ןוא טעטש-ץענערג עשטייד יד ןופ רעוו ,דנַאלסור ףיט ןופ רעוװ ,ןילָאװ

 רעייז ,רעגייטש-סנבעל רעייז טכארבעגטימ ייז ןבָאה עלַא .ןטנגעג רענַאצילאג
 ,טייקשידיי רעייז ןוא השבלה רעייז ,חסונ רעייז ,ךוליה

 ןיודַאר ,רעג ,קצָאק ,עכסישּפ ,שטיווַאבול ,ןילבול יװ ,סרעטנעצ עשידיסח יד

 -דַאר ,תיציצ ערעייז ןיא תלכת ליתּפ ַא טּפינקעגנָא ןבָאה עכלעוו ,ןדיי-תלכת יד --

 -ןעצ עלַא יד .ווָאסיראפ ,רעדנאסקעלַא ,וָאשטַאכָאס ,ןילראק ,קסישזדָארג ,ןימיז
 זלעב וליפא .עשרַאװ רעשידיי רעד ןיא טנײשעגנײרַא ןבָאה תודיסח ןופ סרעט

 רעטנוא ןעוועג ןַאד זיא עכלעוו ,עיצילַאג רעטייו רעד ןופ ווָאקישזד ןוא זדנָאס
 .טָאטש-טּפױה רעשילױּפ רעד ןיא טנײשעגנײרַא ךיוא ןבָאה ,עיצַאּפוקֶָא רעשהריק
 ,טייצ רענעי ןיא ןדיי ןופ ץוביק רעסיורג רעד

 יד ףיא .טָאטש ןופ ןטנגעג עלַא ןיא ןפָארטעג ריא טָאה ךעלביטש:-םידיסח

 ,סַאג ןייא רעד ףיוא ןוא ענשטינַארג ףיוא ;ןסַאג עשנעג ןוא עקישזד ,סעקװעלַאנ
 עלימ ןוא עקצַאמָאלט ףיוא ,סַאג-לגיצ רעד ףיוא ,עדרַאװט ףיוא ,ווָאבישזג ףיוא

 רעדנוזַאב ןייז טימ ןדיי ןשידיסח םעד טנעקרעד ףכית ריא טָאה םוטעמוא --- ןסַאג
 -ַאכ ענעגייצ ןיא ןוא רעטניוו ןיא סעטָאּפַאק ענעכוט עגנאל תואיּפ ןוא דרָאב ,ךוליה
 ,םישדח-רעמוז יד ןיא ךעלטַאל

 ןיא -- 1901 -- א'סרת'ה טבש ב"כ ןרױבעג -- ןַאמצרַאוװש ריאמ רײד ברה
 -ַאק ןייק ןעמוקעג ,עשרַאו ןיא ןרָאי רעקנילדנעצ .עינרעבוג רעשילאק ,עווָארגאז
 ןוא עשידיי ערערעמ ןופ רעטעברַאטימ ,געפיניוו ןיא טניווװ ;1938 רָאי ןיא עדַאנ
 רעד :יײז ןשיװצ .טלעװ רעד רָאג רעביא ןעגנוטייצ ןוא ןטפירשטייצ עשיערבעה

 עזעיגילער ףיוא טסיעסע ,טסיצילבופ ,רעטכיד .דנַא ןוא סטרעוורָאפ רעד ,גָאט
 רענעק .שידיי וא שדוק ןושל ןיא רעכיב ןוא םירפס ןופ רבחמ ,סעמעט עשידיי
 .תודיסח-סקלָאפ רעוועשרַאוו ןופ סרעדנוזַאב ןוא תודיסח ןופ
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 ןופ לטיה םענעטעמַאס ןייז ןיא טנעקרעד ןדיי ןשידיסח םעד ריא טָאה תבש

 יװ רעדָא עציּפושז ענעדייז ַא ,לּפַאק ןטעמַאס סיורג ַא ןעזעגסױרַא טָאה'מ ןכלעוו

 -ָאק ַא ןוא ןדנעל ענייז םורא לטרַאג ַא ;עשעקעב ַא ,עיצילַאג ןיא ןפור סע טגעלפ'מ

 ,ןדלַאה ןייז ןדנובעגמורַא עלײשטַאפ עטריל

 תורימז ערעייז .ןירַא סַאג ןיא טריפעגסורַא שדוק תבש םעד ןבָאה םידיסח יד
 ךיז ןגעלפ ייז וװ רעזייה עטַאווירּפ יד ןופ .ךעלביטש יד ןופ ןסײרסױרַא ךיז ןגעלפ

 ןסע רָאג רעדָא ,תודועס שולש ַא ןעוַארּפ רעדָא ,רוביצב ןכַאמ וצ שודיק ןעלמַאזרַאפ

 ,הכלמד הוולמ
 ַא אקװד רָאנ ,רענעטלַאהַאב ןייק ןעועג טשינ זיא ךרד רעשידיסח רעד

 .רעקידאיסהרפב
 יַאלּפ עלַא ןוא ןרעטש יד ,הנבל ןוא ןוז ,דרע ןוא למיה :טגניז האירב עצנַאג יד

 -- ןגייווצ יד ןשיווצ לגייפ ,השבי ןוא םי ,רעזערג ןוא רעמייב ,ןלָאט ןוא גרעב ,ןטענ

 טשינ .ףַאשַאב םנופ ןיורק יד ,שטנעמ רעד לָאז ,ונ .רעפַאשַאב ןרַאפ טגניז ץלַא

 | ?ןעגניזטימ

 ןעוועג ייז זיא'ס ןעוו ייס .ןעגנוזעג ןוא ןענַאטשעגקירוצ טשינ םידיסח ןענייז

 ,דובכב םידיסח וזלעי ,"טגיילעגוצ., ןעוועג ןענייז ייז ןעוו ייס ןוא ןצרַאה ןפיוא טוג

 .ןעמעלַא טימ ןעוועג טשינ ןענייז ייז ןעוו ,םתובכשמ לע וננרי

 טימ ,ןסַאג רעװעשרַאװ יד רעביא רעדניק עגנוי ערעייז טריפעג ןבָאה סעטַאט
 ךתכלבו; םעד ןייז וצ םייקמ ,ךעלטַאלַאכ עגנַאל ןוא ךעלהאּפ עטלזיירקעג עגנַאל

 ַא טנרעלעג ןבָאה ייז סָאװ רעדניק יד טרעהרַאפ ריצַאּפש ןתעשב ייז ןבָאה "ןרדב

 ,רדח ןיא ךָאװ עצנַאג
 א צ צא

 רעד .ט"ירת ,טבש ב"כ ןרָאװעג קלתסנ זיא רעקצָאק עלעדנעמ 'ר רעפרַאש רעד

 ,דיוב ןייז ןיא רעכעלטיא ןרָאפעצ םילבא יוװ ךיז זיא םידיסח םלוע

 עשטיא 'ר ,הרובחבש ירא רעד ןסעזעג ךיז זיא טכַאנ רעקיטסָארפ רענעי ןיא
 ןוא רעוואניש לאומש 'ר טימ ןעמַאזוצ םיא טָאה סָאװ ,דיוב ַא ןיא רעװעשרַאװ ריאמ
 ןופ טָאטשרָאפ ַא ,ָאכָארג וצ טנעָאנ .עשרַאוװ ןייק טריפעג רענישטוטס ךורב 'ר
 ןּפַאכרעבירַא ךייא ןופ רע ךיז טעו רשפא :ריאמ עשטיא 'ר ּפָא ךיז טפור עשרַאװ
 ?זדנוא רַאּפ טרָא ןַא ןַארַאפ ןטרָאד זיא'ס יצ ןעז וצ שטיוװַאבול ןייק

 ןפרַאד סָאװ וצ ??םיפוצ םיתמר, לעב רעד ,רעוואניש לאומש 'ר ּפָא ךיז טפור

 עשרַאװ ןיא העד רוד םעד ןריפ טעװ רעכלעוו ,ןיבר ַא ןיוש ןבָאה רימ ?ןכוז ןייג רימ
 | . . . אפוג

 יז ןבָאה ןדיי יו רעדָא ,סָאג ענזַאלעשז רעד ףיוא ,עשרַאװ ןופ סױרַא טייוו-טייוז

 ןטשרע םעד טיובעגסיוא ,תלוכי ילעב יד ,םידיסח יד ןבָאה ,סַאג"ןזייא יד ןפורעג
 הריד ַא טימ ,םידי תבחר ַא ,שרדמה תיב ַא ,ןריאמ עשטיא 'ר רַאפ ףיוה ןשידיסח

 ,ןיבר ןרַָאפ
 טָאה רע .ץכעריפ סָאד ןעמענרעביא טלָאװעג טינ הליחתכל טָאה ריאמ עשטיא 'ר

 ---םידיסח ןופ ףױלנָא ןייק טשינ ,רענעבילקעג ַא ןייז לָאז םלוע רעד :םיאנת טלעטשעג
 וליפא עילַאק טכַאמ דיסח ַא ןעוו ,ןייז טשינ יבר ןייק ךיא ןָאק סעקאילק רעביא

 . ,ןיבר ןייז טימרעד םגוּפ רע זיא ,םירדח ירדחב
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 ןופ טייוו ױזַא אקווד סָאװרַאפ ןסיוו וצ קירעגַײנ ןעוװעג זיא דיי רעכעלטיא
 ןשידיסח ַא ןעיובפיוא ןזָאל וצ ןעוועג םיכסמ רעװעשרַאװ ריאמ עשטיא 'ר טָאה טָאטש
 -רַאװ רעקידטלָאמאד רעד .תוישק ןייק טשינ רעבָא ןעמ טגערפ םידיסח ייב ,ףיוה
 ךיא :גָאז רעגייטש ַאזַא טימ טּפַאכעגסױרַא ךיז טָאה ,סלזיימ שירעב 'ר ,בר רעוועש

 זַא ,רעטלַא ריאמ עשטיא 'ר ,ןיבר רערעג ןטשרע םוצ טגָאזעג רע טָאה ,הלות ןיב
 עודיכ ךָאד ןעמ טיוב גנוטסעפ ַא ןוא טייקשידיי ןופ גנוטסעפ ַא טיובעגסיוא טָאה ריא
 . . . ןצישַאב טָאטש יד לָאז יז ,ריעל ץוחמ

 ןופ .ךרד ןשידיסח ןרַאפ גנוטסעפ ַא ןרָאװעג זיא עשרַאװ ןיא סַאג-ןזייא יד ,ָאי

 ,םירוחב עגנוי ןוא ןדיי ערעטלע ,טיילעגנוי יד ןיחַא ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןליוּפ ןקע עלַא

 ןוא ןעוועג שדחמ טָאה תודיסח סָאװ ןרעה וצ לייט ַא ,ןענרעל ןעמוקעג ןענייז לייט ַא

 השא ןייז :םינינע החּפשמ רעדָא עכעלנעזרעּפ ןיא ןייז הצע לאוש ןעמוקעג ןענייז ליפ

 יז ןענייז םיאפור יד ,סיוא שממ ךיז ןזָאל תוחוכ עריא ,ןרָאװעג טפַאלשרַאפ זיא

 ענעסעזרַאפ ַא ןכב רשאב ,ןגיוא ענייז ןיא ןרערט טימ ןעמוקעג זיא רענייא ;שאיימ

 ַא ,עליטש ַא דָארג זיא יז .ןרָאי יד עמַאמ-עטַאט רצקמ זיא םייה ןייז ןיא תורגוב

 ךודיש ַא ריא רַאפ ןעניפעג טוװרּפעג ןיוש ןבָאה סע םינכדש ליפיוו .עקידנגייווש

 ןעמוקעג זיא רענייא :ןיצקה לכ ולכ שממ זיא'ס ,ןעגנולעג טשינ סָאד ייז זיא ,ןוגה

 עמשטערק יד ןזָאלרַאפ זומ רע ,ןגָאזּפָא םיא ליוװ ץירּפ ןייז ,ןיבר םוצ השקב א טימ

 דעו תיב  ַא ןעוועג זיא זיוה ןייז ,רָאי ןעצ רעביא הנויח ןיוש טיצ רע עכלעוו ןופ

 ַא ןענופעג דימת ןבָאה םיכרצנ םתס ןוא ןדיי עטוג ,םינבר ,םיבשו םירבוע ,םימכחל

 ַא ,רעגעלעג ַא טימ ןעוועג הנהמ ןעמעלַא ייז טָאה רע .םייה ןייז ןיא החונמ םוקמ

 זיא רע ,((עבטמ עשיליוּפ ַאזַא) סמעיאפ עשילוּפ עכעלטע ןוא שובלמ א ,ערעשטעוו

 ?יינ סָאד ןופ ןביוהנָא דניצַא רע טעװ ױזַא יװ ,ןַאמרעגנוי ןייק רעמ טשינ ןיוש

 .טעשטוקרעד ךיוא םיא ןבָאה תורצ יד .טרעהעגסיוא ןעמעלַא טָאה יבר רעד
 וצ ןלדתש ַא טקישעג לָאמטּפָא ,לארשי לש םתרצב ןעוועג לדתשמ ךיז טָאה רע
 ,עיסעסָאּפ ןייז ןופ ןדיי םעד ןביירטרַאפ טשינ לָאז רֶע םימחר ןטעבעג ןוא ץירּפ םענעי

 ןרָאװעג זיא סַאג ןייא רעד ףיוא עשרַאװ ןיא ףיוה רעשידיסח רעטשרע רעד
 ,ןלױּפ-ןיורק ןיא ןדיי עלַא רַאפ תונלדתש ןופ רעטנעצ ַא

 שזַא ןעמוקעג ןענייז ,יוועל .רד ,רַאטערקעס ןייז טימ ערָאיפעטנָאמ השמ ןעוו
 ,ןדיי ףיוא תוריזג יד ןייז לטבמ לָאז רע תוכלמ ןשיסור םייב ןלעוּפ וצ ,דנַאלגנע ןופ

 עטמירַאב ןוא ןדייעטוג טלמַאזרַאפ סַאג-ןזייא רעד ףיוא עשרַאװ ןייק ךיז ןבָאה

 לָאז תוחילש סערָאיפעטנַאמ זַא ןפלעה וצ ױזַא יו תוצע ןכוז וצ ,ןליױוּפ ןופ םינבר

 ,ןייז חילצמ

 ןוש רעד ןופ רעריפ יד .טָאטש עשידגנתמ ַא ןעוועג עשרַאװ זיא עודיכ
 ױזַא ,רדח ןשירָאטַאלימיסַא ןופ ןעוועג רעבָא ןענייז הליחק רעסיורג רעקידטסלָאמַאד

 ןימיזדאר ,ץיבשזיא ,קצָאק ,עכסישּפ ,ןילבול ןיא ןעוועג זיא תודיסח סָאד יוו גנַאל
 תודיסח סָאװ ןעזעג טשינ ןגיוא ערעייז טימ ךָאד ייז ןבָאה ,עשרַאװ ןופ קעװַא טייוו ---
 ,טניימ

 -ישאר עטרעלקעגפיוא יד ףיוא דחּפ ןוא ארומ ַא ןפרָאװעגנָא ןבָאה םיליכשמ יד

  טָאה דיי רעשידגנתמ רעד ןוא םזיטַאנַאפ ןקרַאטשרַאפ טניימ תודיסח זַא ,הליהקה
 טיילעגנוי-טסעק יד קעװַא טמענ ,תוצראה םע רָאג טײרּפשרַאפ סָאד זַא טַאהעג ארומ
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 ןוא ןכָאװ רעד ןיא תורימז ןעגניז ,ךעלהדועס ןיא קסוע ןענייז ייז ןוא ארמג רעד ןופ

 ..םיקידצ ערעייז ןופ תוישעמ טימ ןמז רעייז לטבמ ןענייז

 -עג ךיז טָאה ,ןיבר ןשידיסח ַא וצ טּפַאכעגטימ ךיז ןבָאה טיילעגנוי טסעק ןעוו
 -עגוצ ךיוא ןטש רעד טָאה ךעלנייוועג .זיוה ןיא רעגיווש ןוא רעווש םייב ךשוח ןָאט

 רעייז ןטגּפָא לָאז םעדיא רעד טושּפ ןוא טסָארּפ טגנַאלרַאפ טָאה ןעמ .ןפלָאה

 .רעטכָאט

 רֶעבָא טָאה ,סַאג ןוייא רעװעשרַאװ רעד ףיוא ףיוה רעשידיסח רעטשרע רעד
 ,תוששח עלַא יד טכַאמעג לטבמ טושּפ ןוא טכַאמעג טשינוצ

 םילודג רעװעשרַאװ עלַא .הלגנ ןיא ןואג ַא ןעוועג זיא ריאמ-עשטיא 'ר יבר רעד

 ןיא ייס ןוא תודמול ןיא ייס ,הכלה ןיא ייס ,ןעוועג הצע לאוש םיא טימ ךיז ןֿבָאה
 ,םינינע עשלהק

 ןיז ערעייז טקישעג ןיילַא ןבָאה םידיגנ ןוא םירישע ,םינבר ,םידגנתמ ,הברדא

 הרות טנרעלעג ןעמ טָאה ןטרָאד לייוו ,עשרַאװ ןיא סָאג-ןזייא רעד ףיוא סמעדייא ןוא
 - ,םיקסוּפ ןוא םינושאר ,ס"ש ,המשל

 וצניהַא ,ןליוּפ ץנַאג רעביא רבד םש ַא ןרָאװעג זיא עשרַאװ ןיא סַאג-ןזייא יד

 "ףעביא םידגנתמ וליפא ךיז ןבָאה ןטרָאד ,ןיילק ןוא סיורג טמָארטשעג שממ טָאה

 "פַאנרַאפ ןוא הרות ןופ ןדיי ןייז וצ לטבמ ןעמוקעג טשינ זיא תודיסח סָאד זַא טגייצ

 ןעגנערבניײרַא ןוא תד ןשידיי ןפיטרַאפ וצ ,הברדא רָאנ ,ךורע ןחלוש ןופ ןלייט ןקיסעל

 ,טעברַא רעקידעכָאװ רעכעלגעט-נָאט רעד ןיא גנַאזעג קיליײיה ,ךות סנדיי ןיא החמש

 ++ צ+ ++

 רעטוּפ :םָארק עקיכלימ ַא ןטלַאהעג דיסח שרעה 'ר טָאה סעקװעלַאנ יד ףיוא

 דיסח שרעה לייוו ,רעווש ןעוועג זיא רחסמ סָאד .ןענידרַאס ןוא גנירעה ,רעייא ,זעק

 טימ רחסמ ןייז טריפעג רע טָאה ,הרוחס ןפיוקוצנייא טלעג גונעג טַאהעג טשינ טָאה
 א טפיוקעג ,רעקיצנַָאװצ ןוא ףניפ ַא ןטרָאד ,רעקיצפופ ַא ָאד טּפַאכעג .תואוולה

 ןטייווצ ַא ייב טגרָאבעג ןוא בוח ןייא טלָאצַאב קירוצ ,גנירעה לסעפ ַא ,רעייא לטסעק
 םניא ןפלָאהעגסױרַא םיא יז טָאה ,הרשכ השא ַא ןעוועג זיא בייוו ןייז .רעטרעדנוה ַא
 ַא ,תואוולה ןעמוקַאב ןיא ןענאטשאב טעברַא סדיסח שרעה זיא ךעלטנגייא .רחסמ

 טקעמעג :טגרָאבעג רעדיוו ןוא ןבעגעגּפָא ,גָאט ַא רעדָא ךָאוװ ַא ףיוא לדסח תולימג
 טשיוועג רדסכ ךיז ןוא טציוושרַאפ ןעוועג דימת ,טקעמעג ןוא ןבירשעג ,ןבירשעג ןוא
 ,לטַאלַאב םענעגַאּפלַא רעדָא םענעגייצ ןייז ןופ לברַא ןטימ םינּפ ןייז ןופ סייווש םעד

 רעד בילוצ ,חרוחש הרמ לעב ַא ןייז טפרַאדעג דיסח שרעה טָאה עבט יּפ לע
 ףיוא ןסעזעג ןענייז ,היזתּפ ןוא לבייל ,םירוחב ייווצ ענייז ,רחסמ ןייז ןופ טייקרעווש
 "עג רעייז ןיא ןעמוק ייז ןגעלפ קיטיירפ ,טנרעלעג ןוא ,לביטש ןיא ,19 יקװעלַאנ
 ,רעטומ רעייז ןפלעהוצסורַא בלעוו

 ,רחסמ ןיא ןעוועג קסוע רעמ טשינ םויח תוצח ךָאנ קיטיירפ טָאה ןיילַא שרעה
 םענעכעלב ןסיורג א טרעיומעגנייא רע טָאה לכ םדוק .ןָאט וצ סָאװ טַאהעג טָאה רע
 ןייז לָאז סע ,רעסַאװ סעלבוק סקעז-ףניפ ַא ןסָאגעגנָא ,ךיק ןיא'ןוויוא ןייז ףיוא לסעק

 ןיא ךיז ןעלבוט ןכַאנ ירפ תבש ןעלמַאזרַאפ ךיז טגעלפ סָאװ ,םלוע ןרַאפ בורל ייט

 .ײט עקידתבש ןעקנירט טרָאד ןוא זיוה סדיסח שרעה 'ר ןיא ןענוװַאד ןרַאפ הוקמ

 שידיסח ַא ןרעה ,ייט ןעקנירט ןעמוק ןגעלפ עשרַאװ ןיא ןסָאג עטייוו ןופ םידיסח
 ןבעל לָאז ןיבר ןופ תוגחנתה א םתס רעדָא ,ךָאו רעד ןופ הרדס רעד ףיוא טרָאװ



 254 ןַאמ צרַאװש ריאמ ר*ד ברה

 שרעה ייב םידיסח ןציז ןיוש ןגעלפ ,גָאטרַאפ רעגיײזַא ריפ םורַא ,רואלכ שממ
 ,ייט ןּפוז ןוא דיסח

 עצנַאג ַא ןעוועג סע זיא םיא ייב ,ייט יד טירברַאפ תבש רַאפ טָאה ןיילַא שרעה

 רעסיורג ַא ןיא ןסָאגעגנײרַא ןוא ייט יקצָאסיװ טנופ ַא טירברַאפ טָאה רע .הדובע
 טירד ַא ןוא ,ינש ץנעס ןפורעג סע טָאה ,לָאמ טייווצ ַא טירברַאפ רע טָאה ןַאד .שַאלפ
 ,ןושאר ץנעס ןבעגעג רע טָאה םידיסח ענעביוהעג רָאג יד ,ישילש ץנעס -- לָאמ
 "טימ ךיז ןגעלפ סָאװ ךעלגניי יד רַאפ ןוא ,ינש ץנעס ,םידיסח םתס ,עכעלנייוועג יד

 .ישילש ץנעס -- ןטַאט ןטימ ןּפַאכ

 רעקוצ ךעלצעלק יד .רעקוצ ןּפַאלקעצ ןטימ הדובע ןַא ןבָאה טגעלפ שרעה 'ר
 רַאפ ןטיירגוצ טשינ ךָאד ןָאק רע ,ךעלטרעפ ןיא ןלייטעצ רעסעמ ַא טימ רע טגעלפ
 . . . רעקוצ ךעלצעלק עצנַאג םידיסח רעטרעדנוה

 בילוצ יו ייט לזעלג ןבילוצ ןעמוקעג טשינ םלוע רעד זיא טנָאמרעד ןיוש יו

 -מוע ןעוועג דיסח שרעה ייב ןיוש זיא ,ןפָאלשעג ךָאנ זיא עשרַאװ ןעוו .הביבס רעד
 ןענייז ,ךיז ןצעװצקעװַא לקנעב ַא ןעוועג טשינ ךָאד זיא עלַא רַאפ לייוו ,םיפופצ םיד
 ןופ טָאהעג האנה השעמ תעשב ןוא ייט זָאלג ַא רעדָא לּפעט ַא טּפוזעג ,ןענַאטשעג ייז

 ,םירוביד עשידיסח

 ןטלבוטעג ַאזַא ןייז וצ שמשמ ,החמש ןופ טניישעג טָאה םינּפ סדיסח שרעה 'ר
 . . . ןינע רעכיוה ַא ךָאד זיא ןעניגַאב עמַאס ןיא שדוק תבש םלוע

 רעד ןיא ןגָאז ןעמ טגעלפ יוװ .רענעדירפוצ ַא ןעוועג דימת זיא דיסח שרעה 'ר
 ַא ןעוועג זיא רע ,טניישעג טָאה םינּפ ןייז ."רעטמיורעגפיוא ןַא,, :ךַארּפש רעשידיסח
 עשידיסח סָאד .טגײלעגקעװַא טשינ םיא ןבָאה תוגאד עכעלגעטיגָאט יד ,וקלחב חמש
 ,ןגרָאז עקידעכָאװ ,ערעווש ענייז רעביא ןעוועג רבוג טָאה טייקכעליירפ

 טנגעג ןכעלטיא ןיא .ארודב דח ןייק ןעוועג טשינ דיסח שרעה זיא עשרַאװ ןיא
 ,ָאכָארג ןיא ייס ןוא ץילעש ןיא ייס ,קעזנָאװָאּפ ןיא ייס ,עגַארּפ ןיא ייס ,טָאטש ןופ
 עשידיסח ןיא ןעװעג קסוע ןוא ןמייה עטַאװירּפ ןיא טלמאזרַאפ םידיסח ךיז ןבָאה
 םיתילט עשיקרעט יד ןיא טליהעגנייא ןסַאג רעװעשרַאװ יד רעביא ןעגנַאגעג ,םיגהנמ

 ןוא סטכער ףיוא טײלגַאב ייז ןבָאה ךעלגניי .טּפעלשעגכָאנ ךיז ןבָאה תיציצ יד ןוא
 ןבָאה ,םילרע ןוא ןדיי ,רעיײגייברַאפ .טניוו ןפיוא ןגָארטעצ תואּפ ערעייז ,סקניל ףיוא
 ...ךוליה ןקיזָאד םעד ףיוא ריגיינ טימ טקוקעגכָאנ ייז טלעטשעגּפָא ךיז

 טַאהעג טָאה לביטש ךעלטיא ,סהכלמד הוולמ יד טָאהעג ןבָאה ןח רעדנוזַאב ַא
 הוולמ ַא ,רענעי ךָאװ עקידנעמוק ןוא רעד ךָאװ יד ,טיירגעגוצ טָאה סָאװ ,הרבח ַאזַא
 ןפיוק טרָאטעג טשינ טָאה'מ .תונכה יד םורַא ןעוועג ןענייז תונקת עצנַאג .הכלמד

 לקיטש ַא רעדָא ,ףוע עלעקלופ ַא טכַארבעג טָאה דיסח רעכעלטיא רָאנ ,םילכאמ ןייק
 ןעמ טָאה טפיוקעג .לשטעליוק קיטש ַא רעדָא הלח עבלַאה ַא רעוו ,לגוק ןשקָאל

 ןבילברַאפ טשינ זיא רעמָאט ןצימע ןעמעשרַאפ וצ טשינ ידכ ,ש"יי לשעלפ ַא רָאנ
 ןעו ןעװעג גונעג זיא סע ,ץירג ַא טכָאקעג ךיוא ןעמ טָאה ,תבש ןופ םייריש ןייק
 ,סעילפָאטרַאק עיור עכעלטע טכַארבעג טָאה רעצימע

 טָאה ןכעלטיא טיג .הדובע ןַא ןעוועג ךיוא זיא ץירג עקיזָאד יד ןטיירגוצ סָאד
 -עגנוי עקיעפ עטקישעג רָאנ ,טעברַא רעד םורַא ןערָאּפ ךיז לָאז הע טזָאלעגוצ ןעמ
 -וצ רעדנַא ןַא ייב תבש יאצומ ןכעלטיא ,טכָאקעג החמש ןוא גנַאזעג טימ ןבָאה טייל
 ןעמייה עשידיגנ ןוא עכייר ערעייז ןופ ןבָאה ייז .לכאמ עשידיסח עקיזָאד סָאד ןטיירג
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 שממ ץירג ַא טיירגעגוצ ןוא ץכעקָארברַאפ טימ ,רענייב-ךרַאמ עכעלטע וצ טכַארבעג

 ,ותעשב המלש תדועסכ -- ךלמ ינדעמ
 ןוא ?בקעי ידבע ארית לא, רמז םעד .טַאהעג האנה קרַאטש טָאה םלוע רעד

 םינכש .עשרַאװ ןופ ןטנעגעג ענעדיײשרַאפ ןיא טרעהעג ןעמ טָאה "איבנה והילא;;
 ענעי ןעוועג אנקמ טושּפ ןבָאה םידגנתמ ,רעטצנעפ יד רעטנוא טלעטשעג ךיז ןבָאה
 ָאד ןוא הסנרּפה תוגאד ןיא ןקנוזרַאפ ךָאװ עצנַאג ַא ןענעז סָאװ םינצבק עשידיסח

 ...םירידא םירישע ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,דיירפ אזא ,החמש ַאזַא
 ןיק טשינ טָאה קַאזָאק ַא יװ טקנוּפ :ןָאט גָאז ַא ױזַא טגעלפ דיסח שרעה 'ר

 ױעדָא ,ץלַאמש טימ סעלעביצ ,ךיוי טימ ןשקָאל ןיא םעט ןייק טשינ טליפ ןוא הגשה
 הכלמד הוולמ ַא ןיא טשינ הגשה ןייק טָאה ןוא דגנתמ רעד טשינ טליפ ױזַא ,טנלָאשט
 ךיא טעב .קאבאט קעמש ןייק טרעוװ יד טשינ טָאה ייז טימ ןהנעטנייא סָאד .עלהדועס
 יז ןענייז רעמָאט ןוא ייז וצ טשינ ךיז טעּפעשט ,ורוצ ייז טזָאל ,טיילעגנוי ,ךייא ייב

 עלַא ןפַאשַאב טָאה לוכיבכ ..קידנסיו טשינ ךיז טכַאמ ,לבוס סע טייז הזבמ ךייא

 .ןבָאה ייז רע ףרָאד אמתסמ ,םידגנתמ ןפָאשַאב טָאה רע זַא ,ןשינעפעשַאב םינימ

 . . י ?ןליוו ןייז ןלעטשוצנגעקטנַא ךיז סע טגָאװ רעוו
 2 ּׁש ט

 "סעפ עשידיסח יד זיא ,רעג ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רעטלא ריאמ עשטיא 'ר ןעוו
 טָאה םידיסח םלוע רעד ,הברדא .ןרָאװעג טסיוורַאפ טשינ סָאג-ןזייא רעד ןיא גנוט

 עלהיעשי 'ר .עשרַאװ ןיא ןעמוקעגפיוא ןענייז ןפיוה עשידיסח עיינ .טרעמרַאפ ךיז |
 -עגוצ ןענייז רעטעּפש .הקזח דיב טריפעג ןבָאה ,רענימיזדאר עלעקעי 'ר ,רעגַארּפ
 ליפ ןוא יבר רעלאיבילאק רעד ,רענייל ףסוי-יכדרמ 'ר ,יבר רעניזדאר רעד ןעמוק

 -עגעוו ףיוא ,ןדיוב ףיוא ןליוּפ ןקע עלַא ןופ םלוע ןַא ןגיוצעג ייז ןבָאה עלַא .ערעדנַא
 ,םידיסח תונחמ ןרָאפנָא ןגעלפ ,ןַאבנזייא רעד טימ ,עילָאק רעד טימ רעטעּפש ןוא רענ
 ןוא ךעלבלעוועג ערעייז רַאפ קינלעצ ןפיוק םייהַא ןיוש ןגעלפ םידיסח עשירחוס יד

 ןיבר םייב םיתבש עכעלטע ףיוא ןביילברַאפ ןיוש ןגעלפ טיילעגנוי טסעק יד

 ןעוועג ייז ןענייז לטעטש ןיא ךיז ייב .ןעמונעג ןעגנַאפעג ייז טָאה אתורבח יד
 ןעוועג ייז ןענייז ָאד .רעגיווש ןוא רעווש ןופ ןוא םידגנתמ יד ןופ טפדורעג ,םידיחי
 יד ,ןעמַאזוצ ןסעגעג ןוא טנרעלעג ,טנווַאדעג ,טמעטָאעג יירפ ייז ןבָאה ָאד ,םיבר ַא
 -סיוא ןבָאה ייז ,עמערָא יד טימ ליומ רעייז ןופ ןסיב ןטימ טלייטעג ךיז ןבָאה עכייר
 דמעה סעמעוו 'רוחב ןעמערָא ןַא ןבעגעגקעװַא סע ןוא בייל ןופ דמעה רעייז ןָאטעג

 ךָאװ ןטימ ןיא תורימז ןעגנוזעג ,לסיש ןייא ןופ ןסעגעג ןבָאה ייז ,ןסירעצ ןעוועג זיא
 ,דוקיר ןכעליירפ ַא ןיא סױרַא ןוא ןמוזמ טשטנעבעג ,הרות ירבד טגָאזעג ןוא

 ןעזעג ייז טָאה ןעמ .תותורבח עכלעזַא ןופ ןרָאװעג טציילפרַאפ זיא עשרַאװ
 -עגּפָארַא ךיוא ךיז ןבָאה ייז .ךוליה ןקיטרַאנגייא רעייז טימ ןסַאג יד רעביא ןזיירּפש
 ,תואיּפ ערעייז טעשָאלּפעצ טָאה טניוו רעליק רעד ,לסייוו רעד ןופ ןגערב יד וצ טּפַאכ

 -עג טשינרָאג ךיז טָאה סע ,תוממורתה ַאזַא ,טייקנביוהרעד ַאזַא טליפעג ןבָאה ייז
 -ַאב ָאד טָאה ןעמַאזוצ ןסע סָאד ןוא ןענרעל סָאד ,ןענווַאד סָאד ,ןרָאפוצמיײהַא טסולג

 ,םעט ןקידתוינחור רעמ ַא ןעמוק

 ןעמונעגנייא החמש רעכעלרעניא ןוא טייקסטוג טימ טָאה ךרד רעשידיסח רעד
 .עשרַאוװו עשיליכשמ ןוא עשידמול ,עשידגנתמ סָאד

 1962 ,ָאטנָארָאט ,"לַאנרושז רעשידייא
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 6 טי א א א א ר יא

 דייווש קרַאמ ו

 : 6 ידע ידע יד, יד ידע, ידע, יט נס נס יב

 טולב קיטעמוא ןיימ ןופ דיל סָאד

 ;עקירעמַא ןיא טעמומ עלַא ָאד בָאה ךי
 ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ףיוא ןוא טיורב ףיוא ןידרַאפ ךיא
 ,ןלַאפרעסַאו ַארַאגַאינ יד ןעזעג ןיוש בָאה

 ,טלעו רעד ןיא לזייה עטסכעה סָאד ןעזעג ןיוש ןוא

 רחוס ַא ןיא ןופרעד תיבה לעב רעד סָאװ

 ןכַאז עקידנשָארג -ףניפ ןופ

 ,ןזייל וצ טפָא םיא ביג ךיא ןוא
 ,טלעװ רעד ןיא קירב רעטסערג רעד רעביא טריצַאּפש ןיוש בָאה

 ךעלסּפינש ןוא ךיש ןגָארטעג ןיוש בָאה
 ,רעקײמענַאװ ןנחוי ייב טפיוקעג
 טלעװ רעד ןיא םָארק עטסערג יד טָאה סָאװ שטנעמ ַא
 ,דיי ןייק טשינ ,רימ זיא דניוו ןוא ייוו ,זיא ןוא
 .רעלאד םעד טכַאמעג טמירַאב טָאה סָאװ ,לרעגייז ַא בָאה ךיא

 א

 ןרָאפעג ָאד ןיוש ןיב ךיא
 ,טלעוו רעד ןיא ןַאב רעטסלענש רעד טימ

 ,טצעגערגַאב טרעדנוהרָאי רעטסקיצנאווצ :ןָא ךיז טפור סָאװ
 ,דנַאבנייא ןטצנעש םעד ןיא יירפ ךיא גירק רעכיב ןוא
 -- ךָאד ןוא

 ,קיטעמוא ָאד רימ זיא ךָאד ןוא
 ,קיטעמוא יוא
 ,קיטעמוא יוא
 :וזַא קיטעמוא יוא

 ןלַאפרעסַאוװ ַארַאגַאינ יד טימ זַא

 ,ןלַאפטימ טלָאװעג ךיא טלָאװ

 רעליּפשױש ,טסילַאנרושז ,רעביירש ןרַאומעמ ,טסיעסע ,רעטכיד -- דיױוש קרַאמ

 רבחמ .1911 רָאי ןיא קרָאי ןינ ןייק ןעמוקעג .עשרַאוו ןיא 1891 רָאי ןיא ןריובעג --

 זיא רע רַאטערקעס סעמעוו -- ץרפ .לי.י ןגעוו רעכיב וא רעכיב-רעדיל עכעלטע ןופ

 קיטעמוא ןיימ ןופ דיל סָאד , .שיטנעטיוא ןוא קיטנַאהטשרע רעכיב-ץרפ ענייז .ןזעוועג

 ןשידיי רעועשרַאו ןכעלטנגוי ַא ןופ טפַאשקנעב עקידנעילג יד סױרַא טגניז ?טולב

 ריא טימ ,לָאמַא ופ עּפָאריײא ןופ ,הליהק רעשידיי רעטסערג רעד וצ לַאוטקעלעטניא

 .ץרפ -- טכיל
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 טלעו רעד ןיא לזייה ןטסכעה םעד ןופ ןוא
 ןגָארטּפָארַא טניוו רעקסַאלַא ןַא ךימ לָאז
 טלעוו רעד ןיא קירב רעטסערג רעד ןופ ןוא

 ןעגנורּפשענּפָארַא לכיימש ַא טימ ךיא טלָאװ
 ךיש סרעקיימענַאװ ןיא טָאטש ןוא
 סעװרָאב ןייג טלָאװעג רעסעב ךיא טלָאװ
 ,סיפ עטעשטעילַאקוצ טימ

 זיא סע טעּפש יװ טסווועג טשינ לָאמנייק ךיא טלָאװ רעסעב ןוא
 "טצענערגַאב טרעדנוהרָאי רעטסקיצנאווצ , רעד טלָאװ טשרעביל
 ןרָאפעגרעביא ךימ
 ןסלער יד ףיוא טולב קיטעמוא ןיימ טצירּפשעצ ןוא

 -- .ָאגאקיש ןיב קרָאי וינ ןופ
 ,לסייוו רעד ןיא ןדָאב ךיז ןענעק וצ טשינ רעדייא
 ,עקסוװָאקלַאשרַאמ רעד ףיוא ןריצַאּפש ןוא
 ,שטנעמ ַא יז ,ןכַאל ןוא
 טפַאשלעזעג ןיא קיטעמוא ןרעוו טייצ וצ טייצ ןופ ןוא

 : ןצפיזסיורַא ןוא
 ."עקירעמַא ןיא טכַארברַאפ ךיא בָאה רָאי סקעז.
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 ןטרָאג סיקסנישַארק ןיא קנַאב-הלכשה יד

 ,1874 זיא רָאי סָא

 ױזַא .ןעגנַאפעג רעמיורט ןגנוי םעד טָאה עשרַאװ ןופ ףושכ רעטשרע רעד ד
 טכארט א רע טָאה ,רעגעל-טכַאנ ַא טימ טגרָאזַאב ןעוועג זיא רע יו ךיג

 ןדע ןג רעד ןפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןטרָאג סיקסנישַארק ןגעוו ריגיינ טימ ןָאטעג
 ,הלבשה זופ

 עטבעלַאב יד .רעטפַאגרַאפ ַא ןסָאנ עקידלמוט יד רעביא ןעגנַאגעג זיא רע
 רעקיטעט ַא ןופ ליפעג ַא ןבעגעג םיא ןבָאה ןדַאלקס ןוא ןטפעשעג עקישַאר
 ןלעטָאה יד ,רעזייה עכיוה יד ףיוא טרעדנווװרַאפ טקוקעג טָאה רע .טלעוו רעשידיי

 ןטסַאל ערעװש יד טימ רעגערט יד ,סעצנַאלסָאּפ יד ,רעייגייברַאפ עקידנלייא יד

 ,סעקשטירב יד ,סעקשזָארד יד טּפַאכרַאפ דנַאנַאכָאנ םיא ןבָאה'ס ,סעציילּפ יד ףיוא
 ןופ רעמ ןוא רענעגעוו:רעטייל יד ,ןדיוב יד ,ןרופ יד ,ןגעוו-טסַאל יד ,ןשטָאק יד
 זיולב ןעז ןוא ןייא סָאג סיוא סַאג ןייג ןעק ןעמ ,ןדיי ליפיוזַא ערה ןיע ןייק ץלַא
 ץענעכוט עניילק ןיא ,עקידלטרעפיירד ןיא ,עצרוק ןיא ,סעטָאּפַאק עגנַאל ןיא .ןדיי

 ,ענעטעמַאס ןעלטיה ןיא .סעקנעד עקירעדינ טימ ןעלטיה עטיירב ןיא ,ךעלטיה

 ןעלבמָאב סָאװ תואּפ טימ ,תואּפ ןָא ,תואּפ טימ ,למיירטש ַא ןיא לָאמַא ,ענעסּפיר

 םיא רַאפ טָאה סע רעיא יד רעטניה טקעטשרַאפ ערעדנַא ןוא םינּפ ןפיוא ךיז
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 ןופ ךייט רעקידנעיג ַא ןעזעגסיוא םיא טָאה סעקוװעלַאנ יד .ןדיי טימ טלביוושעג

 ,ןבעל שידיי

  טָאה ,טָאטש רעסיורג רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ,רעצניװָארּפ רעדעי יװ ױזַא

 עכעלנייועג ךס ַא ןופ טרעבױצַאב ןעוועג זיא ןוא טניױטשעג ןוא טקוקעג רע
 -המשנ ןעוועג זיא סָאװ ,גנומיטש-טימעג ַא ןיא טכַארבעגנײרַא םיא טָאה סָאד .ןכַאז
 .ןטרָאג סיקסנישַארק רַאפ ןענַאטשעג רע זיא טכַאנרַאפ .טעָאּפ ןגנוי םעד רַאפ זייּפש

 טקעטשעגניײרַא טָאה רע .ןטעכַאטש יד וצ טריפעגוצ םיא טָאה גנורענירעד עשידניק ַא
 ךיז טָאה ןוא ןטרָאג םענרעינעשזניא ןשימייה םעד ןיא ,לָאמַא יו ױזַא ,ּפָאק םעד
 טָאה רע .ןעמולב ןופ ןרעווקס ןוא ןדנָאר יד ןופ ףושכ ןלופרילָאק םעד ףיוא טקוקרַאפ

 ןיא ץַאלַאּפ ןסייוו ןפיוא ןוא ןַאטנָאפ ןפיוא ,ןטייז יד ייב ןעעלַא יד ףיוא טקוקעג
 ,טייוו רעד

 -ןופ ,טקוקעגכָאנ טשינ םיא טָאה רענייק ,ןפָא טיירב ןעוועג זיא רעיוט סָאד
 טריצַאּפשעגמורַא טָאה רע .הבנגב יוװ ױזַא ןטרָאג ןיא ןירַא רע זיא ןגעווטסעד
 -עגנָא םעד ןיא טרעהעגנייא ךיז טָאה ןוא רעמיוב עטלַא יד ןוא ןעמולב יד ןשיווצ

 םעד טכַארטַאב טָאה רע .סיפ יד רעטנוא ךעלדנייטש עזיול יד ןופ ןעּפירקס ןעמענ
 סיקסנישַארק רעקיטנַאקריפ רעד .טָאטש ןיא סעדייבעג עטסנעש יד ןופ ענייא ,ץַאלַאּפ
 ַא ןופ ןיוש ןיא ,ליטס ןשינעילַאטיא ןיא טגיילעגסיוא ןעוועג זיא סָאװ ,ןטרָאג

 ןעמוקעגרָאפ לָאמטּפָא ןענעז סע וו ,ןטרָאג רעשיטָאטש ַא ןעוועג רָאי טרעדנוה
 זיא ,סעקװעלַאנ יד טימ תונכש ןיא .גנורעקלעפַאב רעד רַאפ ןעגנורעייפ עכעלטנפע
 טָאה סע .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד רַאפ טמיטשַאב יװ ױזַא ןעוועג סיקסנישַארק
 .טָאטש רעסיורג רעד ןופ טייהיירפ רעד טימ ןָאטעג עייוו ַא םיא ףיוא

 ןצפופ רָאי ַא ןופ לגניי ַא יו ןעזרעד רע טָאה ,גנַאגרעטנוא-ןוז םוצ םינּפ ןטימ
 ענעי .קנַאב ַא ףיוא ךיז ןצעז וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה ,קילּבנָא ןטסנרע ןַא טימ
 ,קנַאב -הלכשה יד ןפורעג שינָאריא ןדיי רעװעשרַאװ יד ןשיוװצ ןעמ טָאה קנַאב
 | ,טצעזעגוצ ךיז ןבָאה עדייב

 גנומיטש ַא ןפורעגסױרַא םיא ןיא טָאה ןוז רעד ןופ גנַאגרעטנוא רעקימַאלפ רעד

 עטיור-רעּפוק וװ ,ברעמ ןיא למיה ןפיוא טקוקעג גנַאל טָאה רע .טייקנביוהרעד ןופ
 ַא טימ רעדעפיילב ַא ןעמונעגסױרַא טָאה רע .ןוז יד טלעטשרַאפ ןבָאה סנקלָאװ

 יו ךיז ןעלטיור סנקלָאװ יד ;ןבירשעגניירַא ןוא טכַארטעגכָאנ טָאה ,לכיב-ץיטָאנ
 ןֶָא טמוק ןוז יד ןתח רעייז לייוו ,תולכ

 -דנָאלב םעד ןיא טקוקעגנײרַא לסקַא ןרעביא לגניי סָאד טָאה טייקטסיירד טימ

 ,טלכיימשעג ןוא טקוקעגנָא ךיז ןבָאה עדייב .עלעכיב סנַאמנגנוי ןטלדרעבַאב

 ,ץרּפ שובייל קחצי סייה ךיא --
 ןטכיולעגפיוא טָאה םינּפ סלגניי ןקידוועריר םעד

 טָאה קצָאלּפ ןיא ןוא דָארגעשיװ ןיא זדנוא ייב .ךייא ןופ טרעהעג בָאה ךיא --
 ,וָאלָאקָאס םוחנ סייה ךיא .שטשָאמַאז ןופ יולע רעד טנעז ריא .,טמשעג ךייא טימ

 ןױש זיא ,ןביז רָאי ַא טימ ןצרּפ ןופ רעגניי שטָאכ ,דָארגעשיװ ןופ יולע רעד
 וצ ץרא ךרד טימ טקוקעגפיורַא טָאה רע ןוא עשרַאװ ןיא ןעוועג טייצ לקיטש ַא
 רע סָאװ טונימ רעכעלקילג ַא רַאפ טכַארטַאב סע טָאה רע .למעדייא סדלעפנעטכיל

 ןטכױלַאב םיא טָאה רע ןוא קנַאב-הלכשה רעד ףיוא טנעקַאב םיא טימ ךיז טָאה

 ,הלכשה ןופ ןדע ןג םענעי ןגעוו טסווועג טָאה רע סָאװ םעלַא טימ
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 רעד יו רעמ ןעװעג ןרָאי ענעי ןיא זיא סעקוװװעלַאנ יד ףיוא סיקסנישַארק
 -רעביא םנופ ןטרָאג רעד ןעוועג זיא רע .גנורעלקפיוא רעװעשרַאװ רעד ןופ ןטרָאג
 .סנַאסענער ןשידיי םענרעדָאמ םוצ הלכשה רעד ןופ גנַאג

 יד ןיא ןשטנעמ ייז ןופ עטסרעמ יד ,םיליכשמ ןופ זיירק ַא ןעוועג זיא סע

 ןעיירפ ןרעטנוא םיחוכו ןריפ ןוא ןעמוקנעמַאװצ טרָאד ךיז ןגעלפ סָאװ ,ןרָאי
 טײלעגנוי ,רעביירש ןעוועג ןענעז ןיהַא ןעמוקעג ןענעז סָאװ יד ןשיווצ ,למיה
 ךיז ןעמ טָאה טנגעגַאב .רערעהרעטנוא טַאלג ןוא רעביירש ןרעוװ טלָאװעג ןבָאה סָאװ
 ,ןסעזעג זיא רעד טרָא ןַא ןּפַאכרַאפ וצ ןעגנולעג זיא סע ןעמעוו .קנַאב רעד םורָא
 ןסעומש יד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רעד ,ןבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה סָאד ןעמעוו ןוא
 | ,קידנעייטש

 טָאה ןוא טניירפ ןרעטלע םעיינ ןייז טימ ץלָאטש טליפעג ךיז טָאה ווָאלָאקָאס

 ַא ןעועג זיא ןיירק רעד .ןעמוקעגוצ זיא סָאװ םענייא ןדעי טימ טנעקַאב םיא
  סעטָאּפַאק עגנַאל ןיא ,גנוי ןוא טלַא ןופ רעטשימעג ַא ,רעקיטסול ַא ,רעקידעבעל

 רעטצוּפעגסיױא ןַא רָאנ ,עציּפושז רעגנַאל ַא ןיא רענייא ,ךעלקער עצרוק ןיא ןוא
 עכעלָארג ןיוש ןוא עטלזיירקעג יד טימ דנַאװטָאר לאומש רעלעדייא רעד ןעוועג זיא

 רעמורפ סיוא ןרָאװעג זיא סָאװ ,תורוד ןופ רעװעשרַאװ ַא ןעוועג זיא רע .,ןקָאל
 זיא ןירַא ןטרָאג ןיא ,בייוו שיטַאנַאפ ןייז טימ טגעג םעד בילוצ ךיז טָאה ןוא דיא
 םעד טימ האנק לסיב ַא ןפורעגסױרַא טָאה ןוא רעקיטסול ַא ןעמוקעג קידנעטש רע
 ,לגיופ רעיירפ ַא ןעוועג טג ןכָאנ זיא רע סָאװ

 ןעמָאנ ןטימ דיי רעװַאקישט ַא ןעוועג זיא עּפורג רעד ןיא ליכשמ רעדנַא ןַא
 ףיוא ןלירב עָאלב ןוא ּפָאק ןפיוא רעדניליצ ַא טימ ןעמוק טגעלפ רע .ןַאמכָאה

 ךיוא זיא טרָאד .ןיוו ןופ הלכשה רעד טימ רעטּפַאזעגנָא ןַא ןעוועג זיא רע .זָאנ רעד
 ענשזַאװ ןטלַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,דיי רעטריציפיסור ַא ,גרעבנייוו קַאװטיל ַא ןעמוקעג
 ,הרבח רעצנַאג רעד ןופ רעשיטקַארּפ ןעוועג טלָאװ רע יו טדערעג טָאה רע ןוא
 קידנעטש ךיז טָאה סָאװ ,ןרעּפלַאה קישטנַאמרעגנוי ַא ןעמוקוצ ךיוא טגעלפ סע

 רעשיערבעה רעקָאטסילַאיב רעד טרָאד ךיוא ןעוועג .סנעמַאזקע ערוטַאמ וצ טיירגעג

 ןוא עשרַאװ ןיא רעטלַאהכוב ַא ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,ןייטש .ש .א רעביירש

 ,ענייה ןיא טנוװַאהַאב ןעמעלַא ןופ רעמ ןעוועג זיא

 טסעומשעג טרָאד ןעמ טָאה ,קנַאב-הלכשה רעד רַאפ טסַאּפעג טָאה סע יװ
 ןפיוא רעדניליצ םעד טרַאשרַאפ טָאה ןַאמכָאה .הצילמ ןושלב תוסרוקיּפא ןגעוו

 רעניו רעד ןיא טנעיילעג טָאה רע סָאװ םעד ןגעו טלייצרעד טָאה ןוא ןרעטש
 ,סַאג עקּפילָאװַאנ רעד ףיוא עינרַאיװַאק ס'טָאנישז ןיא רָאנ ,ןיו ןיא טשינ ,עסערּפ

 ,שלעװרעדיוק ףיוא טגָאזעג רעסעב ,שטייד ףיוא םיליכשמ יד ןבָאה טדערעג

 בָארג ןרָאװעג טכַארטַאב זיא סע .ךַארּפש עשיליכשמ יד ןעוועג טלָאמעד זיא סָאד

 זיא ןטלַאהעג ןטרָאג סיקסנישַארק ןיא רעסעומש יד ןבָאה ,סָאד .שידיי ןדער וצ

 טשינרָאג םענייק טלָאמעד ךָאנ זיא שיערבעה ןדער וצ .םיצראה םע רַאפ ךַארּפש יד

 טעדנירגעג עשרַאװ ןיא טָאה שטיװָאנַאמײנ רעדייא ךָאנ ןעוועג זיא סע ,ןלַאפעגנייא

 .שיערבעה ןדער ןביױהעגנָא ןבָאה רעדילגטימ יד ווו ,"הרורב הפש,, ןייארַאפ םעד

 רעשילױּפ ַא טימ ןוא ןזיירג עסיורג טימ שטייד ןקַאה ןגעלפ םַאנסיױא ןָא עלַא

 ןופ ןרָאפוצנָא ןעמוקעג ןענעז סָאװ םיליכשמ ,ךַארּפשסױא רעשיווטיל רעדָא

 ןיא ןלוש:-רעניבַאר ענָאיזַאק יד ןופ טניימעג ךעלטנגייא טָאה סע סָאװ ,דנַאלסור
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 טגעלפ וצרעד .שיסור רעייז טימ טסיורגעג ךיז ןבָאה ,ענליוו רעדָא רימָאטישז
 ,ענייה ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה ןעמ סָאװ ,ןזַארפ עשירעמשטייד עכיוה ןצונַאב ןעמ

 ,רעליש ןוא ענרעב
 םוקנעמַאזוצ ןרַאפ טרָא עקיצנייא סָאד ןעוועג טשינ זיא ןטרָאג רעיירפ רעד

 עשימייה ערעדנַא ייווצ ןיא טריפעגניירַא ןצרּפ טָאה ווָאלָאקַאס .םיליכשמ יד ןופ
 ןַאמרעקוצ ןופ ןעגנולדנַאהכוב ייווצ יד ,ןעמוקנעמַאזוצ ךיז טגעלפ ןעמ וו ,רעצעלּפ

 .ָאריּפַאש ןוא
 רעװעשרַאװ רעד ןעוװעג זיא ,ןַאמרעקוצ םהרבא ,ענימשַא ןופ ןַאמרעגנוי ַא

 סעקװעלַאנ יד ףיוא ףיוה ןסיורג ַא ןופ לקניוז ַא ןיא .ןיקסנעלַאמס ץרּפ ןופ טנעגַא
 סע וו ,ריטרַאװק-טּפיוה ןייז ןטלַאהעגנָא רע טָאה סַאג רענַאקשיצנַארפ רעד ייב
 ךיז ןבָאה סָאװ יד ,טיילעגנוי ערענָאיצולָאװער רעמ יד ןפערטנעמַאזוצ ךיז ןגעלפ

 רזעילא ,רעטייווצ רעד .םיליכשמ עכעלנייועג יד וצ עיציזָאּפָא ןַא רַאפ טכַארטַאב

 טָא .סַאג עקסרוי עטנעווש רעד ףיוא לדנַאה-םירפס ַא טַאהעג טָאה ,ָאריּפַאש קחצי
 ןעוועג זיא עיציזַאּפָא ריא סָאװ ,עימעדַאקַא עשיליכשמ ןימ ַא ןעוועג זיא םָארק יד
 "-הלכשה רעטכיד ַא זיירק םענעי ןיא טנַאקַאב ןעוועג ךיוא זיא סע .ןענַאמרעקוצ ייב
 טשינ החונמ םוקמ ןגייא ןייק טָאה רע רעבָא ,שטיווָאנועשט הימחנ 'ר רעגערט
 ,ליבשמ ַא ,רעביירש לקיטש ַא ,קינמירפס רכומ רעבלַאה ַא ןעוועג זיא רע .טַאהעג

 ןפיוקרַאפ ןוא ריט וצ ריט ןופ ןרעדנַאװמורַא לָאמַא טגעלפ סָאװ ,רעכוז-טָאג ַא
 ,ךעלמירפס

 ןפערטוצנָא לזמ םעד ףיוא ןצרּפ ןזיוװעגנָא טָאה ווָאלָאקָאס םוחנ לרוחב סָאד
 ,קנַאב -הלכשה רעד ףיוא ןעמַאזוצ יירד עלַא ,ןענַאמכָאה ןוא ןגרעבנייוו ,ןדנַאװטָאר

 טָאה ,לָאמַאטימ ןפָארטעגנָא יירד עלַא לָאמַא טָאה ץניװָארּפ ןופ ןַאמרעגנוי ַא ןעוו
 שדוה ַא ןיא יו ,העש ןייא ןיא גנורעלקפיוא רעמ טימ ןּפעשנָא טנעקעג ךיז רע
 ,לטעטש ןיא ךיז ייב טייצ

 ,ןװָאלָאקָאס ןשיטסַאיוטנע םעד טרעהעגסױא סערעטניא סיורג טימ טָאה רע
 רעד ןופ ןרעטש עסיורג ערעסָאװ ןלייצרעד טרעהעגפיוא טשינ םיא טָאה רעכלעו

 ןיוש טָאה ןיילַא רע ,ןטרָאג סיקסנישַארק ןיא לָאמַא ןעשזדנַאלברֲאפ סע רוטַארעטיל

 רָאטקַאדער ןוא רעביירש-עידעמָאק םעד ,רעבָאלטָאג רעב םהרבא ,לשמל ,ןעזעג ָאד

 ןופ רבחמ ,סעקצַאש ןרהא השמ ןעמוקעגנָא לָאמַא זיא וועיק ןופ .רוא רקובה ןופ
 -רָאװו יד ןריצַאּפשנײרַא ןטרָאג ןיא ןגעלפ לָאמטפָא ."חסּפ ברע רעשידיי רעד;
 ;ַאטילעַארזיא ןופ רָאטקַאדער ,ןיטלעפ שרעה לאומש יװ ,ןײלַא םילודג רעוועש

 ןוא ,ךירדמח םעד טסַאפרַאפ טָאה סָאװ דיסח רעקצָאק רעד ,ךילהערפ עליכדרמ
 ןייז טגעלפ סָאװ ,דלעפנעטכיל לדוי לאירבג ןעועג עקַאט טרָאד ןעמ טָאה לָאמַא
 סעומש ַא ןיא טזָאלעגנײרַא הרבח רעד טימ ךיז טָאה רע ןעוו ,קיטסול ןוא קידעבעל

 ,ןטרָאג סיקסנישַארק ןיא

 טכַארברַאפ אתורבח יד טָאה ,קנַאב-הלכשה רעד םורַא טקירדעגנעמַאזוצ גנע
 רעד זַא גָאזנָא םעד ,ןרעגערג סָאד טרעהעג טָאה ןעמ ויב ,טנװָא ןיא טעּפש זיב
 ,טכַאמרַאפ ןיוש טרעװ ןטרַאג

 טכַאנרַאפ ןקידנעילג םענעי ןיא זיא טפַאשרבח עכעלגנעל-סנבעל ,עקיצרַאה ַא

 ןוא ץרּפ ,טיילעגנוי ייווצ יד ןשיווצ ןרָאװעג טעמתחרַאּפ ןטרָאג סיקסנישַארק ןיא

 ,רָאי קיצרעפ ךרע ןַא ןטלַאהעגנָא טָאה יז .ווָאלָאקָאט
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 געט רָאּפ ַא ןיא ץרּפ טָאה ,ןרעקוצמוא רעדיוו ךיז ליפעג ַא טימ ,ןרעג טשינ
 םיא טָאה ץלַא .עשרַאװ טָאטש רעקידנגָאזװצ ליפוזַא רעד טימ טדיישעצ ךיז םורַא

 ןענופעג טשינ טָאטש רעד ןיא דנובוצ ןייק טָאה רע ןוא דירי ןוא למוט ןעזעגסייא
 ןיא ךוזַאב םעד ךָאנ גנושיױטנַא ןופ ליפעג רעטיב א טַאהעג רע טָאה ץלַא ןופ רעמ
 ,טכַארטעג רע טָאה ,טלַאהנָא ןקיטסייג ַא ןגירק ביוא ,לביטש-םעדיוב סדלעפנעטכיל

 ןייז יווװ ױזַא תוקחד ןיא ןבעל וצ ןעניימ רשפא סָאד ןעק ,רעביירש ַא ןרעוו ביוא
 טניוװעג ןעװעג טשינ זיא רע .ןפרָאװעגקירוצ ךעלרעניא רע טָאה סָאד .רעווש
 רעד ןייז ןעק .טפנוקוצ ַאזַא ןיא ןבעלנײֹרַא טלָאװעג טשינ ךיז טָאה ןוא וצרעד
 ,םייה רעד ןופ טנעָאנ סעּפע וצ ןעמענ ךיז ףרַאד ןעמ .טכערעג זיא רעטלַא

 רעד זיא ,עשרַאװ ןייק העיסנ רעכעלקנעדעג רענעי ךָאנ ,םורַא געט עכעלטע ןיא
 טלגנירעגמורַא ,דרע רעשימייה ןייז ףיוא ,שטשָאמַאז ןיא קירוצ ןעוועג רעטכיד רעגנוי

 .ןעגנוטסעפ עטגיילעגנייא יד טימ ןוא ןרעיומ-טָאטש עטלַא יד טיט

 ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ גנושיטנַא רערעטיב רעד ףיוא טקוקעג טשינ
 קורדנייא רעקיטכיל א ןבילברַאפ ןצרּפ זיא ,סעקװעלַאנ יד ףיוא לביטש-םעדיוב טעד
 ,הלכשה ןופ ןדע ןג םעד ןיא טכַאנרַאפ םעד ןופ

 ןסַאג רעוועשרַאװ יד ףיוא ץרּפ

 קי 2

 טַאהעג ןעמ טָאה ,סנטייו רעד ןופ םינּפ ןייז ןעזעג טָאה ןעמ ןעוו ,סלַאפנדעי
 טָאה ןעמ ןעוװו ןוא .טגניז םיא ןיא רעדָא טגניז רע זַא ,קורדנייא םעד

 ןבָאה טנעקעג ןעמ טָאה ,ןטניה ןופ טקוקעגכָאנ םיא ןוא ּפָאק םעד טיירדעגסיוא
 יד קיטכיזרָאפ זיא ןוא ,גנַאעג ןייז ןופ טקַאט םוצ טייג רע זַא ,קורדנייא םעד

 ןטערטוצרעביא טשינ ןעלגער עשילַאקיזומ

 ,סיורג טשינ ןעועג זיא טירט רעד .גנַאג ןייז ןעוועג זיא שימטיר קידנעטש
 יד ןופ םטיר רעד ןעוועג זיא ךייר ױזַא ןוא .קיטסַאה ןוא ךיילג ,רעכיז רָאנ
 -טנגוי -- ?ןטַאררַאפ םטיר רעד טשינ טָאה סָאװ !טירט עקידנצנַאטרעטנוא סָאװטע

 ןשילַאקיזומ ןטסעפנזייא ןוא טיײקכעלקנעדכָאנ ,טייקנביוהעג עקיטטייג ,דיירפ עכעל

 ,טקניטסניא

 גנוניישרעד עכעלנייועגמוא ןַא ןעוועג זיא םינּפ סָאד טּפיהרעביא ,רוגיפ יד

 "דניפמע ןוא טייקיטסול-סנבעל עכעלטנגוי ליפ ױזַא .ןסַאג רעװעשרַאװ יד ףיוא
 טשינ ,םינּפ קירָאי קיצכעז ַא ןופ ןענײשּפָארַא ןעזעג ןעוו ןטלעז ןעמ טָאה טייקכעל

 ןסנָאװ עקיד טימ ןעוועג ןענעז ןּפיל עשירעריפרַאפ יד סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק
 ןענידרַאג עָארג-לקנוט טימ -- ץַאלַאּפ א ןיא רעמיצ עטיור סָאד יװ ,ןעגנָאהרַאפ
 ךיז ןעמ טָאה ,ןָאטעג קוק ַא ןגוא ענייז ןיא קידנעייג סַאג רעד ףיוא ןעמ טָאה
 ,טגָאמרַאפ ןגיוא יד טָאה סָאװ ,שטנעמ םעד ןקוקוצכָאנ ןעיירדסיוא טזומעג

 םינּפ ןייז ףיוא ןעניפעגוצסיוא םיא וצ ןקוקוצ טפרַאדַאב גנַאל ךיז טָאה ןעמ
 "ןסַאר עשימָאנָאי זיפ וצ ןעמוקנָא טפרַאדַאב ןיוש טָאה ןעמ ,דוי לש וצוק םעד

 ,קידנעגניז רע טגעלפ ןיי נ
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 -עגסױרַא טָאה סָאװ טייקכעלניז ןופ גוצ רעד ןוא ןסנָאװ יד .ןטייקכעלמיטנגייא
 ןשילױּפ ַא ןטַאררַאפ רעכיג טָאה ,ּפיל רעטשרעטנוא רעד רעטנוא ןופ טלכיימש

 ןייק ןעמוקעג ןוא יײװצ-גָאט ַא ףיוא קעטנָאיַאמ ןייז טזָאלעגרעביא טָאה סָאװ ,ץירּפ
 .עיבַארה ןטנַאקַאב ַא טימ לסיבַא ןעילוה עשרַאװ

 ,טייקיטכיוו ןיא ןענוועג טָאה טנגעגַאב םיא טָאה ןעמ רעכלעוו ףיוא סַאג יד
 א טוומעג ריא טָאה ןעגנַאגעגיײברַאפ סַאג ענעגייא יד לָאמַאכָאנ טייז ריא ןעוו
 ןטרעיומעג םייב ,סַאג עלּפעשט רעד ףיוא ."ןצרּפ טנגעגַאב ךיא בָאה ָאד , :ןָאט טכַארט

 זיא ץרּפ ןעוו ,ןרָאװעג רעטיירב רַאוטָארט רעלָאמש רעד ,ךיז טכַאד ,זיא ןַאקרַאּפ
 .ןעגנַאגעג טרָאד

 שולעּפַאק םעד טימ ,טנגעגַאב גָאט ןקידנגער ,םענרומכ ַא ןיא םיא טָאה ריא ןעוו
 ךייא ךיז טָאה ,ןצישַאב וצ ןגער ןקידעכעטש םעד ןופ ןגיוא יד ,טקורעגּפָארַא ףיט
 רעטנוא ןופ עגר ַא ףיוא זיא ןוא ןָאטעג ליּפש ַא ךיז טָאה ןוז יד זַא ,ןזיוועגסיוא
 ןגָארטעגיײברַאפ ךיז טָאה סקיטכיל סעּפע זַא ,טליפעג טָאה ריא .,סױרַא סנקלָאװ יד
 ,ןזיוועגסיוא ענרומכ ױזַא טשינ ךייא טָאה גָאט רענרומכ רעד ןוא .,ץרּפ --

 ,עשרַאװ ןופ סַאג רעד ףיוא ךייא רַאפ ןעוועג רע זיא טייקשירפ ןופ לַאװק ַאזַא
 ריא ןעוו ,רעמערַאװ -- רעקיטסָארפ רעד ,ןרָאװעג רעליק זיא גָאט רעסייה רעד זַא
 ןייז זיא טנגעגַאב םיא טָאה ריא וװ ןוא ןעוו .טנגעגַאב געוו רעייא ףיוא םיא טָאה

 רעייא ןביהרעד ןוא ןעקנַאדעג ערעיא ןרעדנע וצ ןעוועג דנַאטשמיא קילבנָא

 | ,גנומיטש
 טימ ןטרָאג ןשיסקַאז ןיא טכַאנרַאפ ןקידרעמוז ַא ןיא םיא ריא טנגעגַאב טָא

 טגָארט רע ןטניה ןופ ךָאנ ןעייג יירד-ייווצ ןוא ןטייז יד ייב טניירפ עגנוי ייווצ
 טימ רענלָאק םעד ,גוצנָא ןטפיירטשעג-קיטכיל םעד ,ןשטַאל ענעטנווייל עלעה יד
 זיא לקער ןייז .סעקּפָארק עסייו טימ עדניב ענעדייז עָאלב יד ןוא ןציּפש ייווצ
 קידנעלכיימש טסירג ןוא סענעשעק-ןזיוה יד ןיא טנעה יד טָאה רע ,טלּפענקעגפיוא
 ,ריצַאּפש ןקיטכַאנרַאפ ןייז ףיוא ץרּפ זיא'ס ,ןטייז עלַא ןיא גרַאװגנוי םוצ

 וצ ןײרַא ןטרָאג ןיא העש רענעי ןיא ןגיוצעג סע טָאה ךעלדיימ ןוא םירוחב

 ןעװעג שינעגעגַאב יד זיא ביל -- .ןענעגעגַאב וצ ןצרּפ ,ןייג

 יד ףיוא ךיוה טגיל יינש רעד ,גָאט ייב תבש רעקידרעטניוו ַא זיא טָא ןוא
 -ָאװָאנ ףיוא לָאז רעד רָאנ ,בוטש ןיא ןרעג ןציז תבש םוא ןעור סָאװ יד .,ןסַאג
 רעד ךָאנ טייג רע ןעוו ןוא .עיצקעל סעצרּפ וצ טקַאּפעג זיא סַאג עקסרַאיניױװ
 ענירעלעּפ רעקידרעטניוו ,רעָארג-לקנוט רעד ןיא ,סױרַא סַאג רעד ףיוא עיצקעל
 ןײלַא טשינ רע טייג ,ףָאטש םענעגיא םעד ןופ טעמכ שולעּפַאק ןכייוו םעד טימ
 ןַאמרעגנוי רעקיציה ַא לָאמטּפָא ןוא ,טימ ןעיג רעלעטשטפירש עגנוי עכעלטע
 טקידנעעג ןוא ןבױהעגנָא לַאז ןיא עיסוקסיד ןייז טָאה רעכלעוו ,םוקילבוּפ ןופ
 ,לַאז םנופ טייוו ןסַאג ריפ-יירד ַא יז

 ױזַא ,סיוא סָאג ,ןייא סַאג ,עייר רעגנַאל ַא ןיא גרַאװגנוי ךָאנ טייג ןטניה ןופ
 ןרילרַאפ וצ קילב רעיײז ןופ ןטלַא ןביל םעד ןעועג דָאש ַא יײז טלָאװ סע יװ
 ןטײלגַאב סָאװ ,דניירפ עכעלטע יד טימ ןײלַא רע טביילב לַאז םנופ טייו טשרע

 ,םײהַא זיב םיא

 רַאפ יז טָאה ײשּפָא ליפ ױזַא ןוא ,סַאג רעװעשרַאװ יד םיא טָאה ביל ױזַא ןוא
 | יז טפַאשַאב םיא ןגעו סעדנעגעל זַא ,םיא
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 .ענימג רעד ןופ סױרַא רע טפרַאװ ןדער טשינ שיליוּפ ןייק ןעק סע רעוװ זַא

 הרבח ַא טנגעגַאב סַאג עדרַאװט רעד ףיוא רע טָאה רוּפיכ םוי לָאמנייא זַא
 רע טָאה ,רעגניפ יד טימ ןעלטייט םיא ףיוא ןביױהעגנָא ןבָאה ייז ןעוו ןוא ,םידיסח
 "!דמושמ , :םיא ףיוא ןעירשעג ןבָאה ייז ןעוו ןוא .טרעכיוררַאפ רַאגיצ ַא סיעכהל ףיוא
 ןרָאפעגקעװַא ןוא עקשזָארד ַא ןיא ןסעזעגנייא סיעכהל ףיוא רע זיא --

 רעװעשרַאװ רעד .טַאהעג ביל םיא טָאה טנעגילעטניא רעװעשרַאװ רעד
 רעד .ארחא ארטס רעד וצ קעװַא זיא "ּפָאק , ַאזַא סָאװ ,טרעױדַאב טָאה דיסח
 ןסַאמ עשידיי יד טָאה רע זַא ,םיא ןגעוו טקנעדעג טָאה רָאטַאלימיסַא רעװעשרַאװ
 עלעטש ןייז ןופ ןגָאװצּפָא םיא טַאהעג ארומ רַאפרעד טָאה רע ןוא ,טנַאה רעד ןיא
 ,טַאהעג רעדעי טָאה ןעמָאנ ןייז ןוא םיא רַאפ ײשּפָא .ענימג רעד ןיא

 טימ ,1951 ,קרָאי וינ ,סעמעָאּפ ןוא רעדיל עלַא :רעכיב יד ןופ
 .1955 קרָאי ןינ ,קלָאפ ןיימ טסיירט ,1923 קרָאי וינ ,ץץרפ
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 גנוטרַאוור ע ד

 קב 2

 -- ,רעיוט םענופ לקעלג עקירעזייה'ס ךיא רעהרעד טכַאניי
 ?טעּפש ױזַא סָאד טגנילק רעװ 9

 ,זייב ,ןפָאלשרַאּפ שזורטס רעד סױרַא טמוק דלַאב
 -- רעיוהעגמוא רעקידנקערש ַא -- ץלעּפ ןייז ןיא טלקיוװרַאפ

 ןרָאי לפיוו ןופ טסייו רעװ ןיוש םיא טגָארט רע סָאװ

 ,טסוה ןקידנעגנילק ,ןכיוה ןייז טימ ןוא
 .ןרָאי לפיוו ןופ טסייוו רעוו ןיוש םיא טָאה רע סָאװ
 אמתסמ סָאלש םייב טרָאד ךיז רע טערָאּפ טציא
 טסוה ןוא טלעש ,רעטצניפ רעד ןיא טשינ טפערט ןוא

 ...?עמַארב ַאז, טמענ ןוא
 םינכש ןופ טירט יד ּפָא ןעגנילק םעדכָאנ

 ,ףיוה םענופ רענייטש עליטש יד ףיוא
 ןייא ךיז רעה ןוא ייטש ךיא רָאנ

 :ןױש ףערט ןוא

 ןעמוקעג רימ ךָאנ זיא ןעמ ,ןייז ןעק
 ,רשפא

 ייןייז ךָאד ןעק'ס
 ,טעּפש ױזַא ,רעטציא יװ ,ךָאװ ענעי טשרע
 ,קָאטש ןטרעפ ןופ ןצעמע וצ ךיוא ןעמ זיא ןעמוקעג
 ..טעב םענופ ןעמונעג ,טּפַאלקעגנָא ,ןעמוקעג

 ,לענש ךיז ןרעטנענרעד טירט יד ,רעה'כ ןוא
 ,רָאדירָאק ןיימ ןיא ןיוש ייז ןענעז טָא
 .לעווש ןיימ ייב טנעָאנ ןיוש ייז ןענעז טָא

 ןיא 1936 זיב 1930 .ויראק ןיא 1911 רָאי ןיא ןרױבעג -- ןייטשלוש הזשמ

 .ןזעינעטלעהַאב ןיא ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי יד טרָאד .זירַאּפ ןיא רעטעּפש ,עשרַאװ
 עלַאקידַאר-קניל יד ןופ ןטעָאּפ עטסלופטנעלַאט יד ןופ רענייא .זיִרַאּפ ןיא טנױװ
 ןייז זיב ,1953 רָאי םעד זיב טריציפיטנעדיא עכלעוו טימ ,ןעגנוריפורג עשידיי
 גנולמַאז ַא ןוא רעדיל רעכיב ןעצ ןופ רבחמ ...רעױדַאב ןופ ןעמולב :גנולמַאז-רעדיל
 ןעגנוטכיד עשיטַאמַארד ענייז טָאה רוד רעשיגַארט ,רעקיבױלג סנייטשלוש .םילשמ
 טָאה עשרַאוו ןגעוו רעדיל עטסקרַאטש ענייז .טריטיצער רעמ ךָאנ ןוא טנעיילעג ךסָא
 סָאד :ךיז טפור עיגָאלָאטנַא רעזדנוא רעבָא ,גנודנעלרַאפ רעד ךָאנ ןבירשעג רע
 ןברוח ןופ לעװש רעד זיב עשרַאװ עשידיי עקילָאמַא
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 ריט ןיא רימ ייב דניצַא ןּפַאלקנָא ןענעק ייז

 ,טכַאנ רעקיטש יוװ ,ןלַאפנײרַא ,עלעקנוט ,עכיוה ןוא

 !טנעה יד ןבייהפיוא : ןלעפַאב גנערטש ןוא

 ךעלּפמעל טימ ןוא ןגיוא עקידעכעטש טימ ךָאנרעד

 ,ןעלקניוו עלַא ןיא רימ ייב ןרעטשינ גנַאל

 ,דָאלפוש ןיא

 ,ןריּפַאּפ ןיא
 ,ץרַאה ןיימ ןיא

 ןייא ךיז רעה'כ ןוא
 לעװש ןיימ ייברַאפ טירט עלַא ןעייג'ס יו

 -- ןקָאטש יד ףיוא ,רעכעה ,וצפיורַא
 .םייהַא ךָאנ םינכש עטעּפש ןעייג סָאד

 גנַאל ,ךָאנ גנַאל ןוא
 סָארדרַאפ ןיימ ייז טיײלגַאב

 (ןקָארשעג טסיזמוא ךימ ןבָאה רַאפ)

 -- קנַאד ןייֵמ ןוא
 -- רעייז ייז קנַאד ךיא

 יירעייג עטעּפש יד ןעוועג סָאד ןענעז ,םינכש יד ,ייז סָאװ

 1935 ,עשרַאוװ

 עשטָאמס רעד ףיוא עיסימסקע

 ,רעכעלב םעד ןענרהא-םהרבא ןופ ץלַא ןעמ טָאה ןגָארטעגסױרַא
 ,הפרש ַא תעב יוװ ךיג רעד ןיא ןגָארטעג ץלַא טָאה'מ ןעוו

 ,בוטש יד זיא ןרָאװעג רעקידייל ץלַא לָאמַא סָאװ ןוא

 ,ןסיורד רעד -- בוטש רעד רַאפ -- רעלופ ץלַא לָאמַא סָאװ ןוא
 טנכערעצ ןיוש ךיז טכַאנ רעד טימ טָאה גָאט רעד
 ,טיור טערַאשזעג ןוז יד ךָאנ טָאה טייוו ןוא
 ,סנשיק ןוא סענערעּפ יד ןופ ןכיצ יד יו
 ןכיצ יד ןופ ןוא ןוז רעד ןופ רעטיור ןוא
 .יהׂשוב סנרהא-םהרבא טציא טנערבעג טָאה

 ןעועג ןוא ןענַאטשעג זיא עלייק ןוא
 ,ןדייש וצ בוטש רעד טימ ךיז ןָא-טבייה ץלַא יו
 ןענַאטשעג ױזַא ץלַא זיא רָאי קיסיירד-ןוא-ייווצ ןיוש
 טעּפעשטעג טשינ םענייק ןופ ,טרירעג טשינ םענייק ןופ

 (ןעמיור ןוא ןקיניר םוצ לָאמַא ןעוו חסּפ ףיוא ץוחַא)

 קילײא ןוא ךיג ןעוו ,טכַאנרַאפ ןיוש זיא ןעווע י
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 - ,לקניוו ןייז -- ץלַא ןוא טרָא ןייז טַאהעג ךיז טָאה ץלַא ןוא
 ,ןביילב ןיוש ױזַא טָא ָאד ץלַא טעוו'ס ,ךיז טָאה טכַאדעג
 ןבעל סָאד טביילב סע יװ ,קידנעטש ןביילב

 ,ליד ןטימ לקנעב סעדעי ךיז טדייש סע יװ ,יז טעז רעטציא ןוא
 ,לּפעט סעדעי ךיז טדייש לכיק ןטימ ןוא

 ,רעווש ןצכערק ,רעקיטש ףיוא ענעמונעצ ןיוש ,ןטעב יד
 ,ליטש רעטנוא ייז טפלעה לשיט ןרָאטעצ ַא ןוא

 ,טקידײלעגּפָא טרעוו ליד רעצנַאג רעד ,טעז עלייק ןוא

 ,סיורג ױזַא ךָאנ ןעוועג בוטש יד טשינ לָאמנייק זיא'ס
 דרערד ףיוא ,יורטש ןוא טסימ ךרוד ,טייקידייל רעד ךרוד ןוא
 ,זיומ ַא ךיג-ןקָארשעצ ךרוד גנולצולּפ טפיול

 ,לזיימ ךעלקילג וד :ייברעד טכַארט עלייק ןוא
 רעלייוו ןיוש לָאמ טנזיוט-טרעדנוה ךָאד ריד זיא'ס
 ,שטנעמ ןייק טשינ וטסיב ןריובעג סָאװ

 -- ..עלייק יו ,ךיא יוװ ַאזַא שטנעמ ַא
 ןעוו וליפַא ןפרַאװסױרַא טשינ ןעמ טעװ ךיד
 ,ןלָאצַאב טלעג"חריד ןייק טשינ ןצנַאגניא טסלָאז וד
 ןסיורד רעד ץלַא טרעוו בוטש רעד רַאפ רעלופ ןוא
 ,תוללק ןוא גנונערָאװ טימ ךָאנ רעלופ ןוא
 ,עסיורג ַא יװ ,ערַאמכ ַא יוז ,ןריויעגפיוא טָאה טנַאװעגטעב סָאד

 ןסחי סיוא --- םורַא ךיז טרעגלַאװ ּפָאט-טכַאנ רעטלַא ןַא

 .ןייז טכַאנ עקידנסיורד יד ןיוש ּפָאט-טכַאנ ַא טנייה טעוו'ס
 ,ףיױרַא טיירש ,טנפעעצ קידכעלייק-טיירב -- ןַאפ ַא

 ,טמעשרַאפ טייטש ,עטָאלב טימ טּפעשעגנָא ,רעלעט ַא

 ,ליטש טעּפילכ ,ןטערטעצ ,עשזולַאק ַא ןיא שובלמ ַא

 ,גנוָארד טימ ףיױױרַא סיפ יד -- טרעקעגרעביא שיט ַא

 ,ריפ עלַא טימ טיירדעגרעביא דרעפ ַא יו
 םורַא םעד ןוא ךייה יד סע טעװ דלַאב ,ךיז טכַאד סָאװ
 ןעָאלט עקידהרובג יד טימ ןבעג עּפָאק ַא
 ,הלהב ןיא טרעדליפ ןוא ףיוא טרעּפמילק רעמע ןַא
 ,קעזיורטש עקידנטיש עטנערטעגפיוא ןשער סע
 ,גנוצ עטקעטשעגסױרַא ןַא יוװ ,ּפָארַא סָאלש רעד טגנעה'ס ןוא
 ,..טקזוח ןוא טכַאל סָאװ ,טעּפש סָאװ ןוא ךיז טצייר סָאװ

 (1950 זירַאּפ -- ןצינערג רעביא ןגיובנגער ַא :ךוב ןופ)



767 
 5 ר א א א ר ירא

 ְו רעשטַאימוש רתסא
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 עשרַאװ ןיא סַאג ַאזַא -- עשטָאמס

41 

 עירק עגנירג ַא דרע יד זיא רעמו ׂשִ

 ,ךסַא ערעדלימ ַא טיונ יד זיא ןשטנעמ רַאפ ןוא

 רעגנירג טרצעוו ןוא רעטכייל טרעוו עמערַא ןסַאג ןופ קורב רעד

 ןצָארּפש וצ ןָא ןביוה ןלעווש עקירעדינ ןופ ךעלרעדניק ןוא
 ,קנערק רערעווש ַא רָאג ךָאנ עלעדייא ןצנַאלפ יוו

 רעדלימ ןסָאג ןרעוו ,ָאד ןסַאג ןרעוו

 ןייוועג רעד טלָאמעד וליפא זיא רעגנירג ןוא
 ,ןצרַאה ןקיטעמוא ןופ ןוא ןרעווש ןופ

2 

 ןבעל םענופ עטניױװעגּפָא יד סױרַא זייווקיצנייא ןעמוק

 ,עסַאנ ןוא עלעקנוט סרעלעק ןופ
 ,ןגיוא עקנַארק ,עטציהעגנָא יד ייז ןערומשז

 ;לַאפטסברַאה ןסַאנ ַא ןופ רעטעלב יװ ענױזַא רעמינּפ טימ
 ,רעגניפ ןציּפש ןיא קנערק רעלעג ַא ןופ םינמיס טימ

 .ןעלּפַא יד ייז ןרערט'ס ןוא ןוז רעד ןיא ןגיוא יד ייז ןערומשז
 ,רעיוט ןקירעדינ םייב עדימ ןעלזייא יו טנעלעגנָא ןעייטש

 --- -- ייווצ יצ העש ַא ױזַא ּפָא ןעייטש

 ,ןצַאלַאּפ ענעטָאשרַאפ ערעייז ןיא ךיז קירוצ ייז ןזָאל ןטָארק יוז ןוא
 ..רעיורט םעד טימ םענייא ןיא ןייז וצ ןיוש טשרעביל זיא ענױזַא רַאפ

3 
 ,ןקָאטש עקירעדינ ןיא ןוא עכיוה ןיא טלייטעגנייא זיא טלעוו יד
 ןרעטש ןטסטייוו םעד ןופ ץנַאלגּפָא העד טנייש'ס ןעמעוו רַאפ

 ,דנַאלסור ,לעמָאה ןיא 1899 רָאי ןיא ןריובעג ,ןירעטכיד -- רעשטאימוש רתסא

 םעד טימ טַאהעג הנותח 1918 רָאי ןיא .עדַאנַאק ,ירַאגלַאק ןייק ןעמוקעג זיױודניק

 -- (1948:1880) ןיבשריה ץרפ רעדנזייר-טלעוו ןוא טסינַאמָאר ,גרוטַאמַארד ןסיורג

 יד ןיא -- לָאמ עכעלטע ןוא טלעוו רעד רעביא טרעדנַאוועג גנַאל ןרָאי םיא טימ

 ןבעגעגסױרַא .עשרַאוװ ןיא ,טלייװעג גנַאל-םסישדח ןוא ,טכוזַאב -- ןרָאי רעקיצנאווצ

 .םעלעשזדנַא סָאל ןיא טנױוװ .עגנולמַאזרעדיל עכעלטע
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 ,רעטָאק א ןופ ןגָאלק רעקיטעמוא רעד טרעשַאב זיא'ס ןעמעוו ןוא
 ןקָאלג יד ןיא רעּפוק רעד רערעטנומ ַא ךיז טעדיוה'ס ןעמעוו רַאּפ
 ,רבח רעטגיײלעגנָא ןַא רָאג ןוא רעטנעַאנ ַא טיולּפ ַא ןופ ןקור רעד זיא'ס ןמעוו ןוא
 .גרַאבטסימ ןטייוו ןוא ןטנעָאנ ףיוא טיוט ןטימ ךיז טזדלַאה סע רעוװ ןוא
 טלַאהנָא םעד ןָא טרעוו לָאמ ַא טימ ןבעל'ס ןוא

 ..רבא ןטסטייו םעד ןופ קיטייוו םעד ןעיירשסיוא ךיז טליווס ןוא
 .ןקָאטש עקירעדינ ןיא ןוא עכיוה ןיא טלייטעגנייא זיא טלעוו יד

4 

 ןסַאג עקירעדינ ןיא טנייה בוט םוי זיא'ס

 ,סַאג ןפיוא רעיורט רעד טנייה טכוט-םוי סע
 ,סרעטייא יד גנַאל טקידיילעגסיוא ןענייז סע

 ,סַאב ןקידנּפירכ ַא ףיוא רעדניק יד ליד םייב טרַאה ןענייוו'ס ןוא
 דנַאנעבלַאז ןוא זייווקיצנייא ,גרַאװניײלק יד ,ייז ןגיל

 ,ןענַאװש עקנַארק ,ךעלזדלעה עגנַאל עטרַאדעגסיוא טימ

 דנַאל ןיא ָאד רעגנוה ןייק טשינ זיא'ס

 ,ןענַארַאפ דלָאג ןופ גָאװ ןיא ,גונעג ָאד זיא טיורב ןוא

 ןסַאג עקירעדינ ןיא יד ייב רָאנ
 ,סַאב ןפיוא קידנעטש רעגנוה רעד טנייוו

5 

 ןסַאג עקירעדינ יד ןופ ןענַאמ יד ,ייז ןעייג

 ,טעברַא ןכוז
 ריט וצ ריט ןופ קידהענכה ךיז ןעקנָאלב
 ,ןעגנידרַאפ וצ ףיוא ךיז ןטעב ןוא
 ןעלסקַא עטציּפשעגנָא יד סיוא ןכיילג ןוא שזַארוק ךיז ןכַאמ
 ;גנַאגנייא ןדעי ייב
 ;טעברַא ןוא שטייב ןופ דרעפ עטצונעגּפָא יו ייז ןעייטש

 רעטניוו ןגעקַא טזיילגרַאפ סערעזָא יוז ייז ןעייטש
 ,טפלעה רעד ףיוא שפצע'ס ןדנוברַאפ קירטש טימ ,עטערומכעגנָא ןטרַאװ ןוא
 ןעייווצ ףיוא ןכערבנייא טשינ ךיז הלילח לָאז סע

 ,ןבעל לטשער סָאד
 טיורב ןענידרַאפ וצ ףיוא ןקוקסיוא ךָאנ ףרַאד סָאװ

 ,ןפיוה עקירעדינ ןופ ךעלעציּפ רַאפ

 תובשחמ יד ענדולב ןבָאר יוו ייז ןכירק
 .ליומ סָאד ךיז ןענייוועצ םירק רעד ןיא ןכַאמ ןוא

 | ,1928 ,עשרַאוװ

 ,273 רעמונ ,1929 ,עשרַאוו ,"רעטעלב עשירַארעטיל , יד ןופ
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 ָ ןרעטש לארשי :

 0,090 .,00 90 96 .,,יסס .,,יסס .י"ספ 98 790 .,790-.90-.00 69

 טכַאל למותי ַא

 ןקי -2

 םידגב ענעסירעצ ןיא טכַאל למותי
 א ,ךעלסעג ןוא ןסַאג רעביא טפיול ןוא ךיז טקערש
 .טעבנגעג סעּפע טָאה

 .ךָאנ םיא ןעמ טגָאי

 :םורַא ךיז טקוק ,ןַאקרַאּפ ַא ךרוד טצנַאט רע

 ;ןגיוא ייווצ טימ בלַאק ַא ,בלַאק ַא ,לַאטש ַא
 ,ָאטשינ זיא וק יד :ןלייצרעד ,ךיז טכַאד ,ייז
 .ָאטשינ עמַאמ עניורב עסיורג יד
 ; ןגיוא ייווצ טימ טנוה ַא .טנוה ַא .עדוב ַא
 ,ןגָאלשעג זדנוא טָאה ןעֶמ !ןעיירש ייז ךיז טכַאד סע
 !ןגָאלשעג זדנוא טָאה ןעמ .,טָאג

 רעניילק רעד טרעטיצ

 ; ףיוא עלעטייב סָאד טלקיוװ ןוא טלקיוװ ןוא

 .עקטיד ענרעּפוק ַא -- ןלירב -- עלעגיּפש ַא

 ! וא-וא-וא ,וימ
 !לדי-י-ילפ

 ,סנקלָאװ יד ןוא טניוו םעד טימ ךיז טליּפש לבנג סָאד |
 :ןמוזמ ייז טקנעש ןוא

 ,עקטיד ענרעּפוק ַא ,ןלירב ,עלעגיּפש ַא

 ןיק ןעמוקעג ,1894 רָאי ןיא עקנעלָארטסָא ןיא ןרױבעג -- ןרעטש לארשי

 תורישע ןא .1945 רָאי ןיא ַאטעג ןיא ןעמוקעגמוא טרָאד ןוא 1918 רָאי ןיא עזשרַאוװ

 עשיטסיעסע ןוא עשירעטכיד סנרעטש לארשי זיא תומכ ןיא ךוב ןייא ,תוכיא ןיא

 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טריפעגנירַא םיא טָאה גרעבמָאנ .ד .ה .השורי

 ןרעטש לארשי רעבָא זיא -- גנוטכיד רעשידיי רעד טימ שפנו בלב טרירגעטניא

 ןַאמערָא-טולב ַא ,ריזנ ןקיבייא ןַא ןופ ןבעל סָאד טבעלעג ,טרעדנוזעגּפָא ןבילבעג
 .13 עיקצַאמָאלט ףיוא יו ,"םידיסח עטױט , יד ןופ ךעלביטש יד ןיא טסַאג ַא רעטּפָא
 רעוועשרַאוו עקילײה-סערָא יד זיא םיבתכ ענייז לַא ןופ ןָאפ רעד ןוא טּפַאשדנַאל יד
 ךרוד רעביא וווץעגרע ךיז טפור -- "עיזעָאּפ ןוא טיורב,, ייסע ןייז .סַאג עשידיי
 "טיורב ןסייו ןופ עדַאלַאב, סרעגנַאמ טימ ךעלביטש-סעדיוב ןוא ןעגנוניווו-רעלעק
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 ,טכַאל ,טכַאל ןוא
 ,טכַאל ןוא טייטש

 .ָאד םיא ןעמ טקַאּפ
 ,טפיול ןוא ןַאקרַאּפ ןכרוד טגנירּפש רע ןוא
 ,םידגב ענעסירעצ ןיא םותי ַא
 .טלעוו רעד ךרוד ,סַאג רעד ךרוד ,גָאט םעד ךרוד

 ץיזעָאּפ ןוא טיורב

 .בוטש ַא ךיא ןעק עשרַאװ ןיא ךעלסעג עשידיי עמערָא יד ןופ םענייא ןי

 .ןסע ןגעוו -- ליפ ןעמ טדער טרָאד .קיניײװ ןעמ טסע טרָאד א
 עטייווצ סָאד) 46 רָאי ַא רעטומ יד .רָאי 09 רעטָאפ רעד .ייז ןענייז יירד

 ךרוד ןעמונרַאפ זיא רעמיצ סָאד .ךיק ַא ןיא ןעניווװ ייז .רָאי 12 רעטכָאט יד ,(בייוו

 ,טייל עטלַא ערעדנַא
 טימ טעיָארטסעגסיױא .ןייש ךיילג ןענעז עדייב -- רעמיצ סָאד ןוא ךיק יד

 .ָאי -- ירטקעלע .ָאטשינ עיצַאקיבוא ןייק .ָאטשינ זיא גנוטיײל-רעסַאװ ןייק .תולד

 יז ןעװעלַאשז עלַא ןוא עלַא וצ תופתושב יז טרעהעג

 ,ףוס ַא, ,"ןּפָאלש ,ונ,, :ןביירט ןָא ןעמ טבייה טנוװָא ןיא ןעצ בלַאה ,ןיינ םורַא

 ?טכַאנ ןכַאמ ןעמיָאל,, ,"ןפָאלש

 ? ןלייא ךיז יז טעװ סָאװ ָאט .רָאי 12 יװ רעמ טשינ לייוורעד טָאה רעטכָאט יד

 .טנעייל יז .לכיב ַא ןופ ךעלטעלב יד יז טשימ ךעלעמַאּפ
 -עמיס ,ףוס ַא, ,"ןפָאלש ,האל-עמיס ,ונ, :ךיק יד טיירש ,רעמיצ סָאד טיירש

 דָארג טלַאה האל-עמיס רָאנ .?טכַאנ ןכַאמ ןעמיָאל ,האל-עמיס,, ,"ןפָאלש ,האל
 ,ןייז קיספמ טשינ ליוו ןוא לטיּפַאק ןטימניא

 רענייק ,םינכש יד טשינ ,עמַאמ יד טשינ ,עטַאט רעד טשינ .יירעדערעג ַא טרעוו

 ?טנעייל'ס רָאנ ,טכַאנ ןוא גָאט ?ןענעייל וצ ליפ ױזַא יז טָאה סָאװ :טשינ טייטשרַאפ

 -עמיס .טכיל סָאד טשעלרַאפ ,וצ טפיול רענייא זיב ,גנַאל ױזַא סע טרעיוד
 ןעוועג טרָאד זיא טציא זיב .ךעלטעלב ערעטצניפ יד ףיוא טקוק ,ךָאנ טציז האל

 ,טביולגעג ,טבעלעג טָאה'מ ,ןפָאלעג זיא'מ ,טכַאלעג טָאה'מ .טייקכעלגעווַאב ליפ ױזַא

 טלעװ יד .טרָאד ָאטשינ רָאג .טיוט רעטעלב יד ןענייז רעטציא .טנייוװעג ,ןעגנוזעג
 .ןפָאלש ןייג ףרַאד'מ .ןייטש ןבילבעג זיא

 :עמַאמ יד ךיז טנָאמרעד ,ןטעב יד ןיא ןיוש ןגיל עלַא זַא

 ?ןסעגעג טנייה ךיא בָאה סָאװ ?ןפָאלש ךיא ןָאק טשינדַא --

 "?ןסעגעג ךיא בָאה סָאװ ןוא, :ןטַאט םעד סָאד טסירדרַאפ

 ןעמונעגנײרַא ךיא בָאה ירפרעדניא ..וד -- ,עמַאמ יד טרעפטנע -- ,וד ---
 ץלַא סָאד זיא ווו ,טיורב בלַאה ַא ןעמונעגניירַא ךיא בָאה טכַאניב .טיורב בלַאה ַא

 ?ןעמוקעגניהַא
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 זיא'ס זַא ,טכַארט יז .הקולחמ רעד ןיא ןירַא טשינ ךיז טשימ רעטכָאט יד
 ךוב ַא זיא ,טנערב טכיל ַא ןמזילכ .ךוב ַא ןופ רעטעלב יד טימ ךַאז ענדָאמ ַא

 ,סיוא זיא ,רעטצניפ טונימ ַא טרעװ .קידעכָאק ױזַא ,קידנפיול ױזַא ,קידעבעל ױזַא
 .ענעברָאטשעג עלַא יו ןברָאטשעג

 טעז ,קיטכיל זיא'ס זַא ױװַא יאדווא .טײקשירַאנ ַא טכַארט יז זַא ,טסייוו יז

 ןגעוטסעדנופ .ןענעייל וצ טשינ ןעמ טעז ,רעטצניפ זיא'ס זַא ,ןענעייל וצ ןעמ
 ..ןופרעד טרָאפ יז טכַארט

 טמענ לכ םדוק .ךיילגוצ גָאט ןטימ ףיוא ןעמ טייטש ,ירפ ךיז טגייל ןעמ זַא
 .עטַאט רעד ןָאטנָא ךיז

 וצ ךיז עמַאמ יד טמענ ,בוטש ןופ סױרַא ךיז טעבנג עטַאט רעד זַא ןוא

 ,רעטכָאט רעד
 ,טרַאװ ,טרַאװ .ןסע וצ ןבָאה וטסעװ ךעלכיב יד ןופ ףעייל ,עלעמיס ,ןעייל ---

 ןייג לעװ ךיא ,רעזייה יד רעביא ןײגמורַא ןומ עטַאט רעד טעוװ ןכיגניא רָאג

 ףעייל ,ךעלכיב ענייד ןעיײל .טסניד ַא רַאפ קעװַא טסעװ וד ןוא ,טערג ןשַאװ

 סָאװ ,דיל טנַאקַאב ַא ,דיל ַא טימ טפָא רימ ייב ךיז טדניברַאפ בוטש יד טָא

 טשינ ךיוא זיא סָאד ןוא ,רעלוּפָאּפ קרַאטש זיא סָאװ ,דיל ַא ,ביל טשינ בָאה'כ
 ייב ,םָארגָאּפ ןדעי ייב טריטיצ טרעװ סָאװ ,דיל ַא ..ןמיס רעטוג קירעביא ןייק

 ,הרצ עשידיי ַא יו ענבַארגז ןוא ןייש ױזַא ךיוא ןײלַא זיא ןוא ,הרצ רעדעי
 ,םיכירכת ףיוא עטיוט יד טיג,
 "טיורב עקידעבעל יד טיג

 טוװרּפ .קידחקדצ ןוא קיטַאלג ןוא ןייפ ץנַאג גולפ ןיא ?דיל סָאד טנעק ריא

 ןריזילַאנַא רעטנענ רעבָא סע
 יד טיג ,םיכירכת ףױא עטיט יד טיג, ףעמ טגָאז גוצמעטָא ןייא טימ ןעוו

 סָאװ ,עטיוט רָאנ ,עטיוט ןימ ַאזַא ךיוא עקידעבעל יד ןענעז ,"טיורב עקידעבעל

 ,ןסע ןפרַאד

 טיג, .שיט ןיא ּפַאלק ַא ןָאט וצ הפצוח יד ןבָאה סע טעװ תמ רעכלעוו ןוא

 ןייד ןיא ייג, ףטייז עלַא ןופ דלַאװג ַא ןרָאװעג טלָאװ סע -- '!םיכירכת רימ

 ?,,!ןירַא ור

 ןטרַאװ ןוא רענעברָאטשעג ַא ןציז רעדָא ןגיל ףרַאד רעקידעבעל רעד ךיוא
 ,טױרב קיטש ַא ןדײנשוצּפָא םיא רַאפ ןקיצרעהטוגַאב ןוא ןקיליװַאב טעוו'מ זיב
 ,םיכירכת ףיוא טנוויל קיטש ַא ןנימ-רב ןרַאפ ּפֶא טדיינש ןעמ יו

 ןיא ץלַא ןיוש זיא "םיכירכת ףיוא עטיוט יד טיג, ןעמ זַא .סעּפע ךָאנ ןוא
 ךיז לָאז סָאװ ,רעסיירנייא ןַא תמ ַא ןעוועג טשינ לָאמנייק ךָאנ זיא'ס .גנונדרָא
 ןלָאז עשז סָאװרַאפ ָאט .סעּפע ךָאנ ןעגנַאלרַאפ ןוא טימרעד ןענעגונַאב ןזָאל טשינ

 ,םיתמ יו רעמ טשינ ךיוא ךָאד ןענייז ייז ?טיורב יו רעמ ןפרַאד ָאי עקידעבעל יד
 .יןעלכא ןפרַאד סָאװ ,םיתמ רָאנ

 רבק א ןבָארגסיױא ןייג סָאד טעו טסינעיגיה רענעגושמ רעכלעוו :ךָאנ ןוא
 ןוא ןעוועג שיבלמ לָאמניײא ?םידגב עיינ ןיא רטפנ םעד ןָאטרעביא לָאמ עלַא ןוא
 םירגּפ יד .טיורב עקידעבעל יד טיג ןוא םיכירכת ףיוא עטיוט יד טיג ָאט .רוטּפ
 ןוא לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא עיצרָאּפ רעייז ּפָא טיג .2 רעמונ םירגּפ ןוא 1 רעמונ
 ...חור רעד ייז טּפַאכ
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 רעייז ןוא -- קידעגָאלק רעייז ןטייז עלַא ןופ .דיל קידעגָאלק ַא זיא סָאד ,ָאי
 ,רעלוּפָאּפ

 סע רעלוּפָאּפ רעקינייו טנעצָארּפ ליפיוו טימ ןלעטשרַאֿפ ךיז ריא טנָאק יצ
 "?טיורב יו רעמ עקידעבעל יד טיג , :עּפָארטס ַא זדנוא ייב ןעוועג טלָאװ

 ןעוועג טלָאװ סע טריטיצ טשינ םענייק ןופ יוװ ,טבילַאב טשינ יו אטישּפ ַא ןוא
 ;קוסּפ ַאזַא רעגייטש ַא ןביירשוצנָא טַאהעג קשח טלָאװ סָאװ ,רעטכיד רענזירּפַאק ַא

 .?עיזעָאּפ ןוא טיורב עקידעבעל יד טיג;,

 ןוא רעטרעדנוה שרעדנַא ןטלָאװ עמַאמ-עטַאט סהאל-עמיס טימ ןעמַאזוצ

 ךעלכיב יד .טנעייל ,ךעלּכיב יד טנעייל :ןעירשעצ ךיז סעמַאמ ןוא סעטַאט רעטנזיוט

 א 8 = ,ןסע ןבעג ךייא ןלעוו

 סָאװ ןסע ףרַאד רע ?גנוטכיד םיא גוט סָאװ ?ךיל ַא ןָא םיא טייג סָאװ
 ?ןטײקשירַאנ טימ ּפָאק םעד םיא ריא טיירדרַאפ

 רַאפ טשינ טריטסיזקע ךַאז ערעדנַא םוש ןייק סָאװ ,עקַאט רַאפרעד רעבָא

 ,ןעגנונעפָאה עלַא ,ןשינעמוקרָאפ עלַא ,ןעגנוניישרעד עלַא סָאװ רַאפרעד ;םיא
 טנַאװ טייז רענעי ףיוא ןוא ,טנעװ ענעריּפַאּפ יװ ןסירעצ ךיז ןנָאה ןליצ עלַא

 ךעלטפייר עצרַאװש ןוא עניורב טיקכעלדנעמוא רעד יב ךיז ןעיצ ,ךיז ןעיצ

 .ןינע רעשיַאזָארּפ ַא זיולב יו רעמ ליפ ,רעמ רעגנוה זיא עקַאט רעבירעד --- טיורב

 טילג ןוא ןגיוא יד ןופ סורַא גנידצלַא טביירט סָאװ ,סנױזַא ָאד זיא'ס ןעוו

 ,ןעגנַאלקּפָא ןוא תולוק עלַא טלעטשרַאּפ סָאװ ,סעּפע ָאד זיא'ס ןעוו :ןיילַא סנייא טרָאד

 ערעװש יו ןרעיוא יד ןיא ןיײלַא סנייא טכליה ןוא ,ןשיורעג ןוא ןצכערק עלַא

 גנאזעג ,טױרב ןופ יירשעג ,גנוכַאװרעד טולב סע זיא ןַאד -- ,ןקָאלג ענרעפוק
 ,.טולב ןופ

 ,ןסע ,ןסע יו רעמ טשינ ןעמ ליוו ,טרעגנוה סע ןעוו ,סיוועג
 עלַא ביוא ,ליונק ןייא ןיא ןעמַאװצ ךיז ןעלקיו ןשטנוו עלא ביוא רעבָא

 ,עיזעָאּפ ןופ לָאװק רעד וזיא ָאד דָארג ,רערט ןייא ןיא ףיונוצ ךיז ןסיג ןטפַאשקנעב
 ךייא טמעלק ,גנע ךייא טכַאמ ,טסערּפעגנייא ויא ץלַא ןעוו ,טייצ יד ןיא סָאד

 -- ,ןעגנַאװצ טימ יו
 ,רעגנוה

 ןלטש יד ףױא .אנוש ַא ךייא זיא ליד רעד .דמערפ ךייא זיא טיפוס רעד
 ןטעלעקס ענעפָאלטנַא םירבק עקידצעגרע ןופ ןציז

 ריא .ןגָארטרַאפ טשינ בוטש רענעגיא רעיא ןופ רעדיש םעד טנָאק ריא
 ,סַאג ןיא סױרַא טפיול

 ףיוא ןשטנעמ יד .סעמרוט עקידכשוח יװ ,רעוייה יד ןעייטש קידנעור רָאנ
 ,ןיירא םינּפ ןיא ךייא קידיירפנדָאש ןעלכיימש סָאג רעד

 לבעל קידנור ַא זיא הנבל עלופ יד :גנוטער עקיצנייאנייא .ָאד זיא הלצה ןַא
 ,,טייוו ױזַא ,ךיוה יוװַא ןעגנַאהעגפיױא רעקעב רעד רעבָא םיא טָאה .טיורב

 ןעגנערב וצ קיטייו סיעכהל וצ ףיוא ךייא ,ךייא טימ ןצייר וצ ךיז
 ;טכַאנ רעשיטָאטש-סיורג רעד ןיא ןירַא ןעקניו רעטצנעפ עקידנטכייל עלַא

 ?רימ טשינ ,רימ טשינ ,וטסיב קירעגנוה,
 ןוא .עמוג רעקיד רעליטש ףיוא ךייו ןוא טַאז ןעמיווש ןליבָאמָאטױא יד

 יוד ,וד ,וטסיב קירעגנוה,, :תובחר טימ ןרעטיימורט
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 רימ, ףגעקטנַא ךייא ןפיול סעקשזָארד יד ןיא דרעפ עטנַאּפשעג יד וליפַא

 ".,ץבעלָאש-לפָאטרַאק עטערַאּפעצ עקַאמשעג ןוא ןסעגעג ייה ןוא ןסעגעג רעבָאה ןבָאה

 ךיוא אמתסמ .םישוח ףניפ עלַא ךיז ןעיירד ריא םורַא .סקַא יד טציא -- ןסע
 ,רעטסקעז רעד

 ןטלַאטשעג עקילָאצנָא יד .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןשינעעשעג עלַא ןופ ךייט רעד

 ןענייז ןעמַאװצ עלַא ןוא ,טנעה יד רָאפ ןעמונעגנָא עטייווצ סָאד סנייא ךיז ןכָאה
 ןדנַאטשנגעק יד ןופ טייקלופ ערעיוהעגמוא יד .עּפוק ןייא ןיא ןגיל ןוא ןלאפעגמוא
 ערעייז ןסָאגעצ ךיז ןבָאה רעגנוח ןופ רעייפ ןיא ;ןריולרַאֿפ םיפוצרפ ערעייז ןכָאה
 ןוא ּפמעט ,טשיװרַאפ ַא ייז ןענייז .תועבטמ ענעצלָאמשעצ יו ןטייקרעדנוזַאב

 | ,קיטש שירטעמיסמוא
 ,ןייגרעטנוא טשינ ליוװ סָאװ ,רענייא זיולב טבעל סע ,ןעגנַאגעגרעטנוא זיא ץלַא

 ...סנייא ןרָאװעג ןיא ןענַאילימ ןופ
 ,םיורט ןסיורג ןופ ץַאלּפ רעד ָאד טרעװ ,ץַאלּפ ןייא ףיוא טמוק ץלא ןוא

 יד ןעוו ,ןטייקטיירטשעצ ערעייז ןרילרַאפ ןטײקימורַא יד ןעוו ,ןטנעמָאמ ןיא

 -- ,ריד וצ םורָא טרַאה ךיז ןרעטנענרעד םיחטש עקידנפיול ץעגרע ןטנַאקַאבמוא ןיא
 עלַא ,קַאה ַא יװ ,טָאה טע זַא ,ףרַאש ןוא קידארומ ױזַא זיא בייל ןייד ןעוו

 -- .טקַאהעגּפָא ןקיטייוו
 טשינ זיא ץרַאה ןייד ןוא ,ץרַאה ןייד ןופ רעסערג טשינ זיא טלעװ יד ןעוו

 -- ,טנלע ןייד ןופ רענעלק

 טולב ןייד רָאנ ןוא ,ןריורפעגנייא זיא ןעגנוריסַאּפ יד ןופ סולפ רעד ןעוו

 -- ,תודוס טימ לופ טשיור ןוא טסילפ
 ןוא טיונ ןייד רעביא ךיז טגייב ,ךיז טגייב ןקע ריפ עלַא ןופ טלעוו יד ןעוו

 -- ,ךגיק ןקידנגיל טעקַאנ ןוא זָאלפליה ַא רעביא יו טײקמערָא

 -פיונוצ ךיז טָאה דרע יד -- רעטרעייפעג רעד וטסיב ,רעמערַא ,לָאמטסנעד
 | ..סנּפַאקוצ ריִד ייב ץנארק:-ןעמולב ַא יו טגיילעג

 וטסקוק ןלייא ריפ ענייד ןיא .ןָא יז וטסקוק ,זיא יז סיורג יװ ,ןצנַאגניא ןוא

 יז זיא ןעז וצ דנַאטשמיא טשינ טציא וטסיב תומא 'ד ענייד יו רעמ .,ןָא יז
 .דרע ענעגיוצעגסיוא ,עטייוו ,עגנַאל יד ,ריד וצ ןעמוקענ

 ןיא ןעמוקעג זיא עילעגנַאװע עקילייה ןוא עסיורג ןוא עצנַאג יד יװ טקנוּפ
 ..:רָאקינלָאקסַאר ןוא ַאינָאס ןופ לביטש ןרעטצניפ-בלַאה ןקישטניילק םעד

 ןרעװ טרָא סָאד זומ ,טרָא ןייא ףיוא ןעמאווצ ךיז םיקחרמ עלַא ןליונק ןוא

 ..רענעש טלעװ יד טרעװ ,רעכעה שטנעמ רעד טרעוו .רעכעה ןוא ךיוה .קיגרַאב

 ךיז טפַאש טציא !ץרא-ךרד ,עקידנעיירש עלַא ,ריא .העש עקילייה יד זיא'ס

 רענעדלָאג רעד ךיז טניּפש סע .סרעווינוא ןופ גנוקינייארַאפ יד טייהרעליטש
 ..טָאג זיב דרע רעצרַאװש רעד ןופ ךיז טיצ ןוא םעדָאפ

 ,םולח ןסיורג ןופ םוקפיוא ,עיזיוו ןופ טרובעג

 -טסימ ןלופ ַא סַאּפַָאז ןיא ןבָאה ייז .ןיטשרַאפ טשינ סע ןלעװ ערעטכינ יד

 סָאד ןוא ."םינינע עכיוה, ןוא "רעגנוה, ןופ ןובשח ןפיוא ןציו טימ ןטסַאק
 ייז ,ןעיירעקזוח יד סנטסרעמ ןעמַאטש םינצבק ןופ דָארג סָאװ ,ייברעד עקסעטָארג
 רַאפ ךיוא ןבָאה ,טרעטלעקעג ןייוװ ןוא ןקַאבעג טיורב עכייר יד רַאפ ןבָאה סָאװ
 ...טריגעליווירּפ קיטסייג ןליפ ךיז ןלָאז ייז ...טגרָאזעג עטַאז יד ןופ תומשנ יד
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 ץרָאּפָארּפסיד רעד ףיוא ךעלטרעווכעטש ןייק טעװעלַאשזעג טשינ ןעמ טָאה
 -ירט תוחקּפ עלעװלָאװ יד .,סעירעטַאמ עכיוה ןוא ןגָאמ ןקירעגנוה ַא ןשיװצ
 ,טריפמוא

 ןופ המכח יד זיא טייקרעטכינ .טשינ סע ןפיירגַאב ערעטכינ יד ,ךעלריטַאנ
 םעד ןופ המכח יד זיא עיזעָאּפ .שטנעמ םעד ףיוא לטסעוו רעד ןיא ענעשעק רעד
 ןופ ץנַאלג ַא ןיא טײקמערָא ,קינייװנסיוא ןופ ץנַאלג ַא זיא טייקכייר .שטנעמ

 ,קינייװעניא

 .עיזעָאּפ ןטספיטמַא ןעייטשרַאפ עמערָא יד :רעביועד
 טשינ רָאנ טסעומש ,ךיז ןוא ייז ןשיווצ הציחמ ןייק ףיוא טשינ רָאנ טלעטש

 .סעטַאקילעד ַאזַא זיא סעקשיק ערעייז רַאפ טשינ זַא ,ןייא

 ,טשינ טכַארט .םענייאניא טיורב ןוא םיכירכת ןופ טעלטָאק ַא טשינ טלנערּפ

 ,,טגנילש ןוא טייק סָאװ ,רעטיוט ַא זיא ןַאמערָא רעקידעבעל ַא זַא

 ..ךייר ןרעװ שטנעמ רעד ןָא טבייה ָאד לייוו ,עמערָא יד טימ טנרָאװעג טייז
 ..עטסלדייא יד טימ ןָאט וצ ןעמ טָאה ָאד לייוו

 (1955 קרָאי-רינ -- *ןעייסע ןוא רעדיל,/ :ךוב ןופ)
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 5, י 7 טי יב ,,ייינט נס נס נס ייד נס יט ירא ,,,ינ עה ֹ

 םכילע םולש

 ץרּפ .ל .י טימ ךָאװ ַא

 .ןזעוועג סָאד זיא חסּפ ןרָאיַארַא

 עמערַאװ יד ןיא עיצַארוק רעגנַאל ַא ךָאנ ןוא טייקפַאלש רערעווש ַא ךָאנ ת

 דניירפ עטוג ןוא דניירפ ךס ַא .עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ךיא ןיב ,רעדנעל

 .ןָאזעניד ןוא ץרּפ עלַא ןשיווצ ןוא ,ףױהנַאב ןפיוא טרַאװעגּפָא ךימ ןבָאה

 ןָא ןצרּפ ןלעטשרָאפ טנעקעג טשינרָאג ךיז טָאה ,ןצרּפ טנעקעג טָאה סע רעוו

 סָאד זיא ןטכענ ןופ טינ ןוא !טפַאשביל ענדָאמ ַא !טפַאשרבח עקידנריר ַא ,ןענָאזעניד

 ךיא זַא ,קירוצ רָאי קיצנָאװצ ןוא טכַא טימ ךָאנ .ןרָאיַארַאפ ןופ טינ ןוא ,ןעוועג

 "קעטָאילביבסקלָאפ עשידיי יד, ךוברָאי ןטשרע ןיימ ןבעגסױרַא ייב ןטלַאהעג בָאה

 ךָאנ ףכית זיא ,"שינָאמ , עדַאלַאב ןייז וועיק ןייק טקישעגוצ רימ טָאה ץרּפ ןוא

 ךָאנ ךיז טגערפ רע וװ ,ןָאזעניד ןופ ,עשרַאװ ןופ לווירב ַא ןפָאלעגנָא ווירב סעצרפ

 ןיב ךיא זַא ,טרעפטנעעג םיא בָאה ךיא זַא ןוא ,"ןרעטש ןקידנעייגפיוא ,, םעד ףיוא

 ,טנַאלַאט רעסיורג ַא ןייז וצ טנייש רָאטױא רעד זַא ןוא טקיצטנַא עדַאלַאב רעד ןופ

 ,ןָאזעניד ,רע .ןעוועג טינ טלעוו רעד ףיוא ןָאזעניד םעד ןופ רעכעלקילג רעמ ןייק זיא

 עניילק טימ "דַארטעט, ןצנַאג ַא םעדכָאנ טקישעגוצ ןיוש רימ טָאה ,ץרּפ טינ

 ןוא ןביולקוצסיא ןעוועג גנירג זיא'ס עכלעוו ןופ ,ץרּפ .ל .י ןופ ןעגנולייצרעד

 ןוא "תימלוש ןוא סונעוו, ,"דמלמ רעמעלעכ, רעד יװ ,ןכַאז עכלעזַא ןקורדוצּפָא

 ןפרָאװעגסױרַא טָאה ץרּפ סָאװ ,ץלַא זיא רעטייוו ןוא ןָא טלָאמעד ןופ .ןכיילג סָאד

 ("ןפרָאװעגסױרַא, טרָאװ סָאד ץונַאב ךיא סָאװ רַאפ ןגָאז רעטעּפש לעװ ךיא)

 ,טנעה סנָאזעניד ךרוד ןעגנַאגעג סָאד זיא

 רעדָא ,ךייא ייב טסייה סע יװ ,רַאטערקעס-סענזיב ןייז ןעוועג זיא ןָאזעניד זַא

 זיא םעד ןופ -- ןפורעג ,תונציל ךרדב ,םיא ןבָאה רימ יו ,רעטסינימ-ץנַאניפ

 ,גנוצַאשּפָא סנָאזעניד טל ,ןעוועג ץרּפ זיא ןכַאז-טלעג ןיא םורָאװ ,טדערעגּפָא

 טָאה ןענָאזעניד ןיא ןוא .עמַאמ ַא ןבָאה ףרַאד סָאװ ,דניק ַא ,דניק ַא ןופ רעגרע

 ןעוועג טיירג זיא סָאװ ,עמַאמ ענעבעגעגרעביא ,עיירטעג ַא ,עמַאמ ַא ןענופעג ץרּפ

 טכעלש ַא ןגָאז ןטיה ךייא לָאז טָאג ןוא .טונימ עלַא םיא רַאפ ןייז שפנ-רסומ ךיז

 עטסערג יד ןופ רענייא ,רעקיסַאלק רעזדנוא -- 1916-1859 -- םכילע םולש

 ןרעווש ױזַא ןוא ןצרוק ױזַא ןייז ןיא זיא -- רוטַארעטיל -טלעוו רעד ןופ ןטסירָאמוה

 -- םישדח לָאמ שרעדנַא ןַא ,געט לָאמַא -- טסַאג וצ ןזעוועג לָאמ עכעלטע ןבעל

 ןיא וא ןטפירש ענייז ןיא ןבילבעג ןענעז ןכוזַאב יד טָא ןופ ןרוּפש .עשרַאװ ןיא

 ןעמָאנ רעקיטכיל ןייז לָאז וא -- ןעמונעגניירַא ָאד יײז רימ ןבָאה .וירב ענייז

 ,ךוב רעזדנוא ןענײשַאב
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 טכעלש ןטכַארט -- ןגָאז רָאנ טינ ןוא !טרַאװנגעק סנָאזעניד ןיא ןצרּפ ןגעוו טרָאװ

 רעװעשרַאװ יד .גנוכעוושרַאפ ַא ,גנוקידיײלַאב ַא ןסייהעג ןיוש טָאה ןצרּפ ןגעוו

 םיצל זַא ,טסוװעג טָאה ןָאזעניד ןוא ,םעד רעביא טלציוועג ךיז ןבָאה וליפַא םיצל

 יז ,םיצל ייז ןענעז ףיורעד, :ןופרעד טכַאמעג טשינ ךיז טָאה ןוא ,ךיז ןעלציוו

 לָאז ביוטש ןייק טזָאלעג טשינ ,הנומאב ךַאז ןייז ןָאטעג טָאה רע ."ןעלציוו ךיז ןלָאז

 טָאה רעמָאט ןוא ,סנייש ַא ןצימע ייב ןעזעג רע טָאה רעמָאט ןוא .,ןלַאפ םיא ףיוא

 ןצרּפ ייב זַא ,טנָאמרעד דלַאב ךיז רע טָאה ,ךַאז עטוג ַא סעּפע טלייצרעד םיא ריא

 טימ ןעגנַאגרַאפ זיא ץרּפ תעשב זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד זיא סע .רעסעב ךס ַא זיא
 ץרפ זַא ןוא ,םינּפ סנָאזעניד ףיוא ןעזסױרַא טנָאקעג סָאד ןעמ טָאה ,ךַאז רעיינ ַא

 ,ןוז יד יו טניישעג םינּפ סנָאזעניד טָאה ,ןבירשעגנָא ךַאז עיינ יד טָאה

 עטשרע יד .,ןרָאי-ייװצ-רַאפ ןופ ווירב ַא זיא וצרעד עיצַארטסוליא עטסעב יד

 טלעווק סָאװ ,ןָאזעניד בקעי ןופ טפלעה ערעדנַא יד ,ץרּפ ,ל .י ןופ זיא טפלעה

 טלייצעגרעביא רע טָאה ,רעטומ עטכבילרַאפ ַא יוװ ,ןוא ,ץרּפ ןרעייט ,ןביל ןייז ןופ ןָא

 ..."!ןדיא ַא ןופ הרובג ַא, -- עבלַאה ַא טימ תורוש סקעז עצנַאג -- תורוש יד ןליפא

 ,1912,1--1. תוירב םעד ריא טָאה טָא
 1 ,םכילע-םולש רעביל ,רעביל;

 סנָאזעניד וצ טפירשוצ ןייד רעבָא .ןביירש-ווירב ןופ דנייפ ַא עבטב ןיב ךיא
 ןעיײל ךיא ?ןביירש רעבָא ריד ךיא לָאז סָאװ .טרירעג ךעלקערש ךימ טָאה ווירב
 ,..רעדנוװַאב ןוא ןעייל ךיא ...פ ןטנַאקַאב רעזדנוא ןגעוו וליפא ,טסביירש וד סָאװ ץלַא
 "ץרפ .ל .י ןייד !טנוזעג ייז .ןרעװ טנוזעג טסלָאז וד ,טלָאװעג רעייז טלָאװ ןוא

 בלַאה ַא סקעז עצנַאג ?ןדיי ַא ןופ הרובג ַא טשינ רשפא ,ריא טגָאז סָאװ
 םולש רעביל ,רימ טביולג ןוא !טפירשרעטנוא רעד טימ ןיוש ,ןבירשעגפיוא תורוש

 ןייז ןופ חכ ַא ןָאטעגנָא ךיז תמאב זיא סָאד זַא ,טסייוו ןצוּפ ןעק סע רע ,םכילע

 טליו ןוא טפָאה .ןרעוו וצ טנוזעג םָאקלָאפ רעכיג סָאװ טעז ,עשז טקנעדעג .טייז
 רימ ייב ןרעװ ןריובעג םייב טלַאה סע .ןעמוק וצ עשרַאװ ןיא זדנוא וצ ןכיג ןיא

 ,לארשי ץרא ןייק ןרָאפ רימ ןלָאז ,ךיא ןוא ץרּפ ,ריא :שטייט זיא סָאד ,רימ .ןַאלּפ ַא
 ןלעװ רימ סָאװ ,ץלַא טרָאד ןופ ןָאט לייצרעד ַא ןוא ןָאט טכַארט ַא ,ןָאט קוק ַא
 ףיוא קידנטערט ,ןליפכרוד ןצרַאה ןטימ ןוא שוחב ןעז טרָאד ןגיוא ערעזדנוא טימ
 שרעזדנוא עלַא ןטלַאהַאב ןענעז סע רעכלעוו ןיא ,ןעמַאטש רימ רעכלעוו ןופ ,דרע רעד

 ןענעז ןעגנונעפָאה ןוא תוליפת ערעזדנוא רעכלעוו וצ ןוא ,ןעלצרָאװ עקיטסייג

 | ,טדנעוועג

 ,טשינ ךיוא ױזַא טַאלג ךיא ליוװ ץלַא ץוח .טנוזעג דלַאב טרעוװ ,ךייא טעב ךיא

 ןצרּפ ןוא רימ שטָאכ ,טנוזעג רעסעב עשז'טייז ָאט -- ןייז קנַארק טלָאז ריא
 ,ץרַאה סָאד טמעלק זדנוא .םירוסי ןופ ךעבענ טיירש ריא זַא ,ייוו טוט זדנוא .בילוצ

 רעבירעד ,רימ ןליו רעבירעד ,דניצַא ךייא טליפ ריא יװ ,ךיז ןענָאמרעד רימ זַא
 ןוא טנוזעג תמאב דלַאב עקַאט טרעװ ןוא בילוצ זדנוא טוט ,ךייא רימ ןטעב
 .קרַאטש

 רעיא רַאפ ,ךייא רַאפ המלש האופר ַא טָאג ךיוא טעב סרעזדנוא ץרַאה סָאד
 ,טייהרעטנוזעג ךיז ןעז ןכיג םוצ .רעדניק ערעייט עביל ןוא יורכ

 ",ןָאזעניד .י רעיא
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 לָאז ךיא --- עדייב ייז ייב ןעוועג שטנווו ןייא רָאנ זיא ,ווירב םענופ טעז ריא יו

 ןעמ ףרַאד סָאד -- לארשי ץרא ןיא ןעיירד ןיא ייז טימ ןרָאפ סָאד טנוזעג ןייז

 .דניק קנַארק ַא וצ טגָאז עמ יװ ,לכַאקעל ַאזַא טינ רעמ ןעוועג זיא ,ןייטשרַאפ

 ךיא ןוא .,."בילוצ ןצרּפ ןוא רימ שטָאכ, -- ןרעוו טנוזעג לָאז ךיא -- רקיע רעד

 יד ףיוא ןרָאפ וצ ןעמוקעג ןוא ןרָאװעג טנוזעג ןיב ןוא -- ןָאטעג בילוצ ייז בָאה

 סמערָא עטנוזעג עטיירב יד ןיא ןלַאפעגנײרַא ןוא ששרַאװ ןייק חסּפ געט ערעדנַא

 ןקניטוג ןקישטניילק םנופ ךעלטנעה ערַאד עניילק יד ןיא ןוא ץרּפ .ל .י זיר םעד ןופ

 טינ ןיוש ךיז רימ ןבָאה ייוצ יד טימ ןוא --- ןָאזעניד בקעי ןטבילרַאפ-קיבײא

 טייצ עצנַאג יד ייז ןענעז ,דניק קירעטיצ א םורַא יו ,רדסכ ךָאװ ַא טדיישעג

 ױזַא .ןליקרַאפ טינ ,םולשו סח ,ךימ לָאז ךיא ,טיהעג ,ריִמ םורַא ןעגנַאגעגמורַא

 זיא ץרּפ) ןבעגעג רימ טָאה "רימזה, רעד סָאװ ,"ןַאשּפעסער,, ןפיוא זַא ,טייוו

 יו רעמ ןציז ךימ טזָאלעג טינ ץרּפ טָאה ,('רימזח,, ןופ טנעדיזערּפ רעד ןעוועג

 -- ,ןגעוו דובכ ןיימ ןופ רענדער רעד ןעוועג זיא ןיילַא רע שטָאכ ,טונימ עכעלטע

 גנע ןעוועג רעבָא זיא'ס ..?ןרעה םיא לָאז עמ ,טינ סע ליוו רענדער רעכלעוו ןוא

 ױזַא -- ?רענעגירשעגּפָא ןייא ,רעקירעטיצ ַא זדנוא ייב זיא רעד ןוא , ,סייה ןוא
 ןרעטלע ןַא ןופ טפַאשביל רעתמא טימ רימ ףיוא קידנזייונָא ,ץרּפ טהנעטעג טָאה

 | .רעדורב

 רעוו לייוו ,הנווכ רעדנוזַאב ַא טימ רעטרעוו עקיזָאד יד רעטנוא ךיירטש ךיא
 ןופ טייו ןעועג זיא רע זַא ,טסייוו רעד ,ךעלנעזרעּפ ןצרּפ טנעקעג טָאה סע
 עמַאמ ַא זיא רעכלעוו ,ןָאזעניד עַמַאמ ןייז ןופ ךפיה רעד טקנוּפ ,ןטנעמיטנעס

 ןעוװעג זיא ץרּפ .ערעגניי יד וצ יו ערעטלע יד וצ ,רעלעטשטפירש עלַא וצ

 לוויטש , .רעסעמ ַא יו קידנדיינש ןוא יבר א יו גנערטש ,זייא יװ טלַאק זייוונטייצ
 סָאװ ,רעכַאמנעמַארג ַא גנוי ַא ּפָא דינש ַא ןבעג טנעקעג רע טָאה -- ?ףצוּפ
 טסוװעג טשינ טָאה רענעי זַא ױזַא ,"עיזעָאּפ לטניב,/ ַא טימ םיא וצ ןעמוקעג זיא
 טנַאלַאט ַא ָאד זיא'ס זַא ,טקעמשעגנָא רע טָאה ,קירוצ ןוא .ךיז טנפע ריט ַא ווו
 ןענָאזעניד ךרוד טגָאזעגנָא טָאה ןוא למיה םוצ זיב ןביוהעגפיוא םיא רע טָאה --
 היעשי ַא ,ריּפסקעש ַא ןדיי ייב ןרָאװעג ןריובעג זיא'ס זַא ,טָאטש ןיא הרושב ַא
 עטשרע סָאד זַא ,טינ תועט ןייק בָאה ךיא זַא ,ןיימ ךיא ..!חישמ !חישמ ַא ,איבנח
 ןוא ,ןגיוא סעצרּפ ייברַאפ ןעגנַאגעגכרוד זיא ,ןבירשעגנָא טָאה שַא םולש סָאװ ,קרעוו
 זיא רע זַא ,שַא םולש ףיוא טגָאזעג טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא ץרּפ זַא

 ,..ועַא םולש

 טײטשרַאפ ןוא .ערעגניי יד טימ ,ערעדנַא טימ ךיוא ןעוועג זיא ענעגייא סָאד

 םוי זיא םירוּפ עלַא טשינ .ךיוא תועט ןסואימ ַא טַאהעג לָאמטּפָא טָאה רע זַא ,ךיז

 -קיצניוו רעבָא ךיז טָאה ץרּפ .שַא םולש ַא ןריובעג טרעוו דימת עלַא טשינ ןוא ,בוט

 זיא ץרּפ ןסעגרַאפ ןוא ךיז טכַאלעגסיױא -- ןכַאז עכלעזַא ןופ טרעמיקעג סָאװ

 םערָאװ טיירב ַא ןטייקכעלניילק טַאהעג טנייפ טָאה סָאװ ,רוטַאנ ַא ןעוועג ללכב

 ,קורדנייא רעד ןעוועג זיא סָאד טָא -- זיר ַא שטנעמ ַא ,ּפָאק רעלַאסָאלַאק ַא ,ץרַאה

 ,םכח:דימלת ַא ןופ ןגיוא טימ ,חקּפ ַא -- רקיע רעד ןוא ;טכַאמעג טָאה רע סָאװ

 סָאװ ,ליומ ַא ןוא קוק רעקידנצילב רעטיירב ַא ,ןגיוא עסיורג ,עקידנצילב ,עפיט

 ענייש עכלעזַא רעטרעוו ןוא ,לַאװק ַא ןופ יו ןצעז ,ןזיורב סָאװ ,ןעקנַאדעג ,טלרעּפ

 וצ ךיז ןעמענ ןענַאװ ןופ ,רעדנווו ַא ןעוועג רָאנ זיא'ס זַא ,עטלגילפעג עכלצעזַא ןוא
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 עקידלרעּפ עקידכעלייק ענייפ ליפ ױזַא "ךַארּפש רעמערָא, רענעפורעג-ױזַא רעזדנוא
 ?רעטרעוו

 טשינ לָאמנייק םיא בָאה ךיא רָאנ ןרָאי טימ ךס ַא ןצרפ טנעקעג בָאה ךיא
 ,ךָאװ רעד ןיא ,חסּפ ןרָאיַארַאפ יו ,קידנצנעלג ןוא דנעילב ןוא שירפ יױװַא ןעזעג

 זַא ,טגָאזעג םיא טָאה ץרַאה סָאד יו ךיילג .םענייאניא טכַארברַאפ ןֿבָאה רימ סָאװ

 ןעמונעג ,טזָאלעגוצ סרעדנוזַאב רימ וצ ךיז רע טָאה ,ךָאװ עטצעל רעזדנוא זיא סָאד

 "ישדק יד ,ץרַאה ןייז רימ רַאפ טקעלּפטנַא ןוא רימ ןיא סערעטניא ןרעדנוזַאב ַא
 -- טשַאררעביא טָאה ךימ סָאװ ...ןעגנופַאש עיינ ןופ טדערעג ,המשנ ןייז ןופ םישדק

 רעביא קיטירק ןיימ טרעהעגסיוא טָאה רע רעכלעוו טימ ,טייקיטליגכיילג יד זיא

 קיטכירפיוא ץנַאג םיא בָאה ךיא .טייצ רעטצעל רעד ןיא ןעמעָאּפ עשיטסימ ענייז
 ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא ;'טייק רענעדלָאג, רעד ןגעוו גנוניימ ןיימ טגָאזעגסױרַא
 ענייז ןופ עלהשעמ ןייא רַאפ "ןטייק ענעדלָאג, ןעצ ןבעגקעװַא לעװ ךיא זַא

 ןקיכליה ןקַאמשעג ַא טימ טּפַאכעגפױא ךיז רע טָאה ."ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ,
 "!ענעגייא סָאד ךיוא טגָאז ןָאזעניד -- ַאה'ַאהיַאה,/ :רעטכעלעג

 טעוװעצינעגרעביא לָאמ עכעלטע טָאה ץרּפ עכלעוו ,"טייק ענעדלָאג , יד זיא סָאד
 ,עלעדנעמ עדייז רעד ,לשמל ,יוװ ,טַאהעג טנייפ טָאה ץרּפ .עבט סעצרּפ טשינרָאג --
 טלייפ ,םעד טימ ךיז רע טעקצַאצ ,ךַאז ַא ןָא-טביירש רע זַא ,ןייז םימי ךיראמ לָאז
 ןופ סױרַא סָאד טזָאל רע רעדייא ,לָאמ עכעלטע רעביא סָאד טצוּפ ןוא סָאד
 רעייט ַא רעביא יו ,םעד רעביא רע טרעטיצ ,סױרַא סָאד טזָאל רע זַא ןוא ,טנַאה

 ױזַא -- לָאמַא ךָאנ סיוא סָאד טעלג ,תונורסח טכוז ,םעד ןיא ךיז טלגיּפש ,דניק

 רָאנ ..ךעלקינייא ענייז ןופ עקינייא ןפַאש ױזַא ןוא עלעדנעמ עדייז רעד טפַאש
 םיא זיא'ס יבַא ,טייקלענש רערעייהעגמוא ןַא טימ .ץרּפ ןפַאשעג טָאה ױזַא טינ
 רעד ךָאנ עלעװָאנ ןייא ןפרָאװעגסױרַא רע טָאה ,שדוקה-חור רעד ןעמוקעג רָאנ
 רַאפ ןרָאװעג טנעיילעגכרוד ,ךיז טייטשרַאפ ,ייז ןענעז ןטשרע םוצ ןוא ,רערעדנַא
 ָאד טשינ ךָאנ ןיא סעכלעזַא זַא ןענופעג טָאה ןָאזעניד בקעי ןוא ,ןָאזעניד בקעי
 ןעזיטנָאקעג ןיוש ןעמ טָאה סָאד .ןגָאז טרָאּפשרַאפ ןיוש רע טָאה סָאד .ןזעוועג
 ,ןגיוא ענייז ןיא

 טקירדעגסיוא קידעכָאװ יױזַא ךימ בָאה ךיא סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טשינרָאג
 הדומ קיצרַאהנּפָא ץנַאג ץרּפ ךיז טָאה ,"טייק ענעדלָאג, יד גנילביל ןייז ןגעוו

 ןעגנופַאש ענייז עלַא ןופ עטסעב יד זיא סָאד זַא ,טלַאה רע זַא ,רימ רַאפ ןעוועג
 ךָאנ ןטעברַארעביא ,סיעכהל וצ ףיוא ןענָאזעניד ןוא רימ ,סָאד טעװ רע זַא ןוא
 -עגרעבירַא רע זיא רובד ידכ ךות ןוא .המלש ילכ ַא סױרַא טעװ סע זיב ,לָאמַא
 ןוא טײקמערַאװ ליפ זַא טימ ןטעברַא עניימ ףיוא ןוא רימ ףיוא ןעגנורּפש
 ךיירפ טימ ןוא ,ןטעברַא ענעגייא ענייז ןופ טדערעג טלָאװ רע יוװ ךיילג ,סערעטניא
 ,גלָאפרעד םענעגייא ןייז ןגעוו יוװ ךיילג ,גלָאפרעד ןיימ ןגעוו טדערעג

 ערעדנַא ןיא טַאהעג ץרּפ טָאה סערעטניא םענעגייא םעד זַא ,ןעקנעד ליוװ ךיא
 רָאג ןָאק סע ןוא .ןצרַאה ןייז וצ טנעָאנ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רעלעטשטפירש
 סָאװ ,החּפשמ ַא ןענעז ,רעלעטשטפירש ,רימ ביוא םערָאװ ,ןייז טינ שרעדנַא
 ןייז רימ ןלָאז סָאװ רַאפ ,רעדירב ןוא רעטסעװש ,עמַאמ ןוא עטַאט ןופ טײטשַאב
 ןפרַאדַאב ,רעלעטשטפירש ,רימ זַא ,סע טייטש ווו ?תוחּפשמ ערעדנַא עלַא ןופ רעגרע

 ןופ "ןטנערוקנָאק, ףיױא יװ ערעדנַא סָאד ףיױא סנייא ןקוק ,קיצרַאהגנע ןייז
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 וצ זיא'ס ןכלעו ןופ ןצרּפ ןופ ווירב ַא ךָאנ ריא טָאה טָא..?ןרעגַאל ענעדישרַאפ
 ןוא ןטייוצ ַא ןופ קרעוו יד טימ ךיז טריסערעטניא רעלעטשטפירש ַא יװ ,ןעז
 -רעטנוא ךיז טָאה סע) רענעש סָאװ ןעניישרעד ןלָאז ןטפירש סמענעי זַא ,ליוו

 ;סעיצַארטסוליא ןיא קרעװ עניימ עלַא ןופ עבַאגסיױא ןַא ןגעו טלדנַאה

 ,םכילע-םולש רעביל,

 ןוא ,טרירטסוליא ןכַאז ערעייא ןבעגסױרַא טליוו ריא זַא ,טרעהעג בָאה ךיא
 טלָאװ ךיא יוװ ױזַא ןוא .טעברַא רעד וצ ָאקטַארק ןגנוי םעד ךייא טרינָאּפָארּפ ןעמ זַא
 טנַאלַאט םניא הנומא ייברעד בָאה ןוא טרירטסוליא ןכַאז ערעייא ןעז טלָאװעג רעייז
 טימ טלָאז ריא זַא ,הצע ןוא העד ןיימ ךייא ךיא ביירש ןכ לע ,ָאקטַארק ןגנוי ןופ

 ",ץרּפ .לי .י רעייא ,ןקידנע ָאקטַארק

 עכלעזַא טַאהעג ןילַא טייצ רענעי וצ טָאה ץרּפ זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ףרַאד עמ
 גלָאפרעד םעד ןעז וצ טיירפעג םיא טָאה ךָאד ןוא ,קרעװ ענייז ןופ רעדנעב ףלעווצ

 לָאז גלָאפרעד רעד זַא ,טשטניוועג ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ןוא ,קרעו סרבח ןייז ןופ
 זיא גלָאפרעד ןייד, ...ץנערוקנָאק רַאפ טַאהעג ארומ טשינ רָאג ,רעסעב ךָאנ ןייז

 -תוכפתשה ןופ טונימ ַא ןיא טגָאזעג רימ וצ רע טָאה -- ?ץלָאטש סנעמעלַא רעזדנוא
 ןטשרע ןייז ןופ טעז ריא יװ ,טַאהעג ביל ץרּפ טָאה ןטונימ עכלעזַא ןיא .שפנה
 ןטונימ עטסעב יד ןעוועג ןענעז סָאד ."וד, ףיוא "ריא,, ןופ ןייגוצרעבירַא ,ווירב
 ,..ןצ'רּפ ייב

 ץנַאג ַא ןופ ןכָאװ עלַא קעװַא ןעייג סע יװ ,ןעגנַאגעגקעװַא זיא חסּפ ןופ ךָאװ יד
 טשינ ץרּפ זיא ,טגָאזעג םיא טָאה ץרַאה סָאד יװ ,לָאמַא רעדיוו עקַאט ןוא ,רָאי
 עשרַאװ ןטסָאמעגסיוא רימ ןבָאה ןענַאזעניד טימ ןעמַאזוצ ןוא רימ ןופ ןטָארטעגּפָא

 ןופ טמולחעג ,טריפַארגָאטָאפעג ןעיירד ןיא ךיז ,טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא
 ןיא רָאג יו ,רעסעלש-טפול ןוא רענעלּפ טיובעג ,רוטַארעטיל ןופ ,רעטַאעט שידיי
 יד רימ ייב ןייז טעװ סָאד זַא ,ןגָאז טנָאקעג טלָאמעד טָאה רע -- ןרָאי עגנוי יד
 ..?ןצרּפ טימ ךָאװ עטצעל

 (1927 ,קרָאי ןינ ,"רעביירש עשידיי, :ךוב םענופ)

 עשרַאװ ןופ ווירב ייווצ

 וי 2
 .ִא
 ןַאמשירפ .ד ןופ גנוניווו ,5 ַאנשזורּפ ,עשרַאװ
 ,1905 ,לירּפַא ןט-14 םעד

 טָאה רע יװ םעדכָאנ עניטסענרע רעטכָאט ןייז וצ ןבירשעג .ע .ש טָאה ווירב סעד)
 רעשילױפ ַא ןיא "טיירּפשעצ ןוא טייזעצ, ןייז ןופ גנתלעטשרָאפ ַא טניװועגייב
 ,(גנוצעזרעביא

 ! יסיט דניירפ

 לָאמַא ךיז געלפ ןיילַא ךיא ?ףמוירט ןקיטכענ ןגעוו ןביירש ריד ךיא לָאז סָאװ
 עטבילַאב וצ ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ ,סעיצַאװָא ענעגושמ ןיא .ןקילײטַאב
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 -נַאפ רעשירעביירש ןיימ ןיא וליפַא ןעזעג טינ ךיא בָאה סעכלעזַא רָאנ ,ןטסיטרַא
 ןעמולב טימ ןטָאשרַאפ (ךעלבעטשכוב) ךימ ןעמ טָאה טקַא ןטשרע ןכָאנ .עיזַאט

 טקַא ןטרעפ םייב ,ןפורעגסױרַא לָאמ לפיוו ךימ ןעמ טָאה ,טקַא ןדעי ךָאנ ,ךָאנרעד

 סָאװ ,עזַארּפ רעדעי טרידָאלּפַא טָאה ,םילכ יד ןופ סױרַא טושּפ םוקילבוּפ סָאד זיא

 ןכָאנ ןוא .עסעיּפ רעד ןופ עעדיא רעד טימ תוכייש זיא סע עכלעוו טקירדעגסיוא טָאה
 טפַארק ערַאטנעמעלע עדליו ַא סעּפע ןוא ןעלטיה ןעילפ ןעמונעג ןבָאה סולש

 -עג ךיא בָאה טנעמָאמ ןייא רַאפ .ךימ ןעגנילשוצנייא יו ןסירעג רימ וצ ךיז טָאה
 ,סעיצַארטסנַאמעד רַאפ טַאהעג ארומ בָאה ךיא .ןייא טלַאפ רעטאעט סָאד זַא ,טניימ
 טעטירַאלוּפָאּפ רעד טימ עקַאט יצ :ןרעלקרעד סע לָאז ןעמ סָאװ טימ טשינ סייוו ךיא

 ַא ךָאנ טצכעל םוקילבוּפ עשידיי סָאד סָאװ ,טימרעד רעדָא ,רעניירשסקלָאפ םענופ
 גנַאגסױרַא םייב ?ןומה םענופ טיײקטמַאצעגמוא רעד טימ טושּפ רעדָא ,עניב רעשידיי
 הצע רעגולק רעד ףױא רָאנ .ןברק ריא טרַאװעגּפָא עסַאמ עקיּפעקטנזױט ַא טָאה
 ַא םורַא עשזָאל רעטכַאמרַאפ ַא ןיא ןטלַאהרַאפ ךימ ןעמ טָאה רעטסײמײצילַאּפ םנופ
 רעדנַא ןַא ףיוא ריטרעטניה רעד ךרוד טזָאלעגסױרַא ךָאנרעד ןוא העש עבלַאה
 ןליּפש וצ ןייז ךעלגעמ לָאז סע ןעוו ,ןעוועג ןיוש טלָאװ סָאװ !רעניימ טָאג .סַאג

 (רעגלָאפכָאנ עניימ וצ ךימ דנעוו ךיא) טפנוקוצ רעייא ןוא לרוג ןיימ ?שידיי ףיוא

 ןייד ןיא ריד סָאד ביײרשרַאפ .רעטַאעט ןשידיי ןטימ ןדנובעגנעמַאזוצ גנע ןענייז
 ןייז רימ ךיז טליוו ,יוא .ערעייט ,ןָאט שוק ַא ךיד ךימָאל ,לייוורעד ןוא .רַאדנלעַאק

 תמחמ ,ןבעלכ ,טינ ךיא סייוו -- ןבעגנייא סע ךיז טעװ יצ !גָאטסטרובעג ןייד ףיוא

 ,ךיא טינ ,ערעדנַא לייוורעד ןדיינש טכורפ יד ,טינ םיטנַאס ןייק ָאטשינ זיא טלעג

 .ַאּפ ןייד

 יב

 ,רעגייז ַא 2,05 ,1905 ,רוועפ 6 ,עשרַאוװ

 גנוניווו סרָאטקעּפס .מ ןופ ןרָאװעג טקישעג זיא ,עשרַאוװ ןיא ןבירשעג ,ווירב רעד)

 -עגנייא טלָאמעד זיא םכילע-םולש ןעמעוו ייב ,סנַאמשירפ יד ןופ גנוניױװ רעד וצ

 (.טסַאג סלַא ןענַאטש

 !םיתב-ילעב ערעייט ןוא דניירפ עביל עניימ

 טָאה רע .ןרָאטקעּפס ייב ָאד ןיב ךיא ,הליחמ לָאמ טנזיוט ךייא ייב טעב ךיא
 -רעביא ןרעוו קיטרַאפ לָאז רע יאוולה זַא ,סעיינ ליפ ױזַא גרוברעטעּפ ןופ טכַארבעג
 ענעשטער טכָאק יז זַא ,דוס ַא טמיורעגנייא רימ בייוו ןייז טָאװ ךכ ךותב .ןגרָאמ
 ,גָאטימ ףיוא ָאד ןבילברַאפ ןיב ךיא ,רוציקה !!!ענעשטער ?טרעה ריא ...סעקינערַאוװ
 ךיוא ךיז טלָאז ,סע טסייה ןַאמשירפ ,ריא זַא ,סע טסייה רָאטקעּפס ,טעב רע ןוא
 ןבעגרעביא וצ טָאה ,סע טסייה רָאטקעּפס ,רע : סע טסייה ןרָאטקעּפס וצ ,ןייז חירטמ
 "ןמזה, םענופ ,עיצקַאדער רעד ןופ סעיינ ךס א ,סע טסייה ןענַאמשירפ ,ךייא
 טימ טיטעּפַא ןטוג ַא שטניוו ןוא גנוייצרַאפ לָאמ ַא ךָאנ טעב ךיא -- .סע טסייה

 ,ןמָא ,סטוג סָאדלַא

 ,םכילע-סולש

 (1926 ,קרָאי ןינ ,ךוב םכילע-םולש סָאד :םענופ)
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 ןיוועלש ןימינב װ

 עט,

 ןוז ןייז ןוא ןַאזנַאטַאנ םאדַא

 םַאדַא רעוט-ללכ רעשידיי רעטנַאקַאב רעד טָאה טונימ רעטצעל רעד ויִׂש 4

 ;היוול יד ןגָאױצנָא ,עקשזָארד ַא גָאר ןפיוא ןּפַאכ וצ ןזיוװַאב ךָאנ ןָאזנַאטַאנ (

 וצ זיב ,ענשעל רעד טימ ,ףױרַא טעדיױהעגקעװַא טַאהעג ןיוש ךיז טָאה יז

 -רעמוז-טימ ַא ןענַאטשעג זיא ןרעיומ רעװעשרַאװ עטלַא יד רעביא .סָאג"ןזייא רעד

 -ָאלברַאפ ,בױטש-ןקלָאװ םעניד ַא ןופ ןעוועג טלעטשרַאפ זיא ןוז יד ,המימח עקיד
 "יירטעג רעווש ךיז ןבָאה טעמרָאפטַאלּפ-ןליוק ,ןעגנולקעג ןבָאה ןעיײװמַארט עטקיט

 "ערט ןופ יירשעג ביוט ַא ןענַאטשעג זיא ףייה-טסלדנַאה יד םורַא .קורב ןרעביא טלס

 ,ךעלעגעוו-טנַאה טימ סרעג
 -עגנָא ןרעטש ןקירעדינ ןרעביא ךיוה טוה ןקידנַאר-טיירב ,ןצרַאװש םעד

 עלעדרעב עכעליורג סָאד ,קָאטש-םעריש םעד ,רעטײלגַאב ןקיכייא ןייז ןיא טרַאּפש

 םענעלַאפעגנייא ןפיוא ןביוהעגרעטנוא םיא סע טָאה ,טרעביושעצ לסיבַא ,טציּפשרַאפ
 ,דניירפ ןטלַא ןַא ןופ ור רעקיביא רעד וצ גנַאג רעטצעל רעד ןעוועג זיא'ס .ץיז

 ןילַא רטפנ רעד שטָאכ ןוא ;עכָאּפע'ץרּפ רענייש רענעי ןופ עטצעל יד ןופ םענייא
 -ירעט יד ,ןטסימייס יד וצ טרעהעגנָא ןרָאי עשימרוטש יד ןופ ףיול ןיא רָאג טָאה
 ,טרָאװ ןייא טימ ,ךיז ןבָאה ןגעו ערעייז ,דנוב םוצ בורק לקיטש ַא ,ןטסילאירָאט

 רעד .דניירפ עטוג עטלַא -- ןבילברַאפ טרָאפ ןעמ זיא ,טציירקעג לָאמנייא טשינ

 -ורעג"ןסָאג ןיא .ענשעל רעד רעביא טעדיוהעג גנַאל ךיז ןטָאה גוצ-היוול רערעטיש

 עיורג לפייה ןפיוא טקוקעגמוא טשינ רעמ רעייגײברַאפ יד ןופ רענייק ךיז טָאה ,רעד
 -עגכָאנ ןענייז סעקשזָארד עטלײשעגּפָא עכעלטע ;ןצרַאװש ןיא ןעמַאד יד ףיוא ,ּפעק
 ענדָאמ זיא'ס .דרעפ-הלגע עכעלדנילב ,עטלַא ייווצ ךרוד טריפעג ,ןורָא םעד ןרָאפ

 ,טגירקעג גָאט ןדעי טעמכ ךיז ןבָאה ייז ;:טייל עטרעטלעעג ייד טָא ןקוקוצנַא ןעוועג
 0 עט עא

 רָאי ןיא קסירב ןיא ןריבעג -- טסינַאמָאר וא רעלייצרעד -- ןיושלש ןימינב
 טכוזַאב -- 1956 ןוא 1948 .1934:1931 ןרָאי יד ןיא טבעלעג עשרָאו ןיא .3
 רבחמ .טפַאשנעגנַאפעג רעשטייד ןיא 1945 זיב 1940 .זירַאּפ ןיא --- 1924 ןופ .עשרַאוװ
 -גימיא רעשידי רעד ןעוװ בור סָאד שיטַאמעט .ענַאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד ןופ
 -ָארפ ןטכע ןוא טפַאשטנעק ךסַא טימ טרעדליש .ךיירקנַארפ ןיא הביבס-ןטנַאר
 ןופ והובו-והות ןשיגָאלָאעדיא ןוא ןשימָאנַאקע ןופ םָארטש ןיא ןשטנעמ טנעלַאט-עז
 -- טסינומָאק א טסיניצ -- ןוז ןוא עטַאט .רעקנילדנעצרַָאי עשידיי עטצעל יד
 ןיא טנעמגַארפ םעד ןופ עמעט יד זיא ,ןברוח ןטירד םעד ברע ,עשראוו ןשידיי ןיא

 ,עיגָאלאטנַא רעד
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 "יז רעד ןיא זיב ךיז טגָאזעגנײרַא ,ןעלקיטרַא-טייל יד ןיא טעשזירגעג ןוא ןסעגעג
 טימ ,טייל עטלַא ;וליפא ענובירט:םייס רעד ףיוא ,ןעגניטימ יד ףיוא ּפיר רעטעב

 ערעייז ןיא ןטינשעגניײרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,רענלעק עפייטש טימ ,סעציילּפ עכיוה

 ,ןטפעשעג יד ,ןטמַא יד ןזָאלעגרעביא ןגרָאמירפ םעד ןיא ייז ןבָאה עלַא .ןקַאב עקיטיוה
 ייב,, ,דניירפ ןטלַא ןַא ור רעקיבייא ןייז וצ ןטיילגאב ןעמוקעג ןוא סעיצקַאדער יד
 -רָאג רעבָא ךיז טָאה -- םַאדַא ,ןוט וצ טכַארט ַא ןזיװַאב ךָאנ רע טָאה --- עלַא יד
 יי ןעייג רימ ןיהווו ,עשירַאנ יד ,טשינרָאג ןעעז ייז ..טרעדנעעג טשינ טשינ

 ןשיוװצ ,סוחי רעװעשרַאװ ןטלַא ןופ עעלַא רעד ןיא ,םלוע-תיב רעשנעג ןפיוא
 ןביורטנייו ךעלגנעה טימ טריצַאב ,רָאמרַאמ ןטיור ,טלַאזַאב ןצרַאװש ןופ תובצמ יד

 ;שיליּפ ןיא עטסרעמ יד ,ןטפירשפיוא עשיטעטַאּפ ,עטלקיצעג טימ ,ךעלעבייט ןוא

 טייו טשינ ,גיּפ ןשידיי ןטלַא ןטימ ,ןדיי עטושּפ ןופ רענייטש עטסָארּפ יד ןשיווצ
 -נעסייו .מ .י ןופ ,גרעבמָאנ .ד .ה ןופ ,יקסנימַאק לחר רתסא ןופ ,ץרּפ-להוא ןופ
 -עגרעדנַאנופ ןעוועג ןדיי עטרעטלעעג יד ןופ ּפעק עיורג לפייה ןרעביא זיא ,גרעב
 ץימע טרָאד ןיוש ךיז טָאה סעברעוו עקידנענייוו יד ןשיװצ ;ןָאפ עטיור ַא טלקיוו

 רעבָא ,לוק ןכָארבעג ַא טימ רבק םענעפָא םייב טדערעג ןוא טלעטשעגפיוא טַאהעג

 | ,קיטעטַאּפ רעטלַא טימ
 -רעדנַאנופ ךיז זיא למעזעג ערעטיש סָאד רעדייא ךָאנ ,הרובק רעד ךָאנ דלַאב |

 "עג ,עקשזָארד רעד ןיא טלקָאשעגקירוצ סנטיײצַאב םַאדַא ןיוש ךיז טָאה ,ןעגנַאגעג
 ,טכַארטרעד קיטעמוא טָאה ןוא ,רענעגָארטרַאפ ַא ,עיצקַאדער רעקישיור ַא וצ טלייא
 קעװַא ,קפס םוש ןָא ,רעבָא טייג רע ;סיוא זייווכעלסיב ךיז טשעל רוד רעסיורג ַא זַא
 זיא סָאד -- טכערעג טשינ יצ ,טכערעג ָאי ;המשנ רעד ןיא ץנַאג ןוא געט ןיא טַאז
 ףגעקטנַא ןעייג רימ ןטייצ ַארַאפ סָאװ רעבָא סייוו רעוו .ןינע רעדנַא ץנַאג ַא ןיוש

 ?סייוו רעוו

 -ּפָארַא ןזיװַאב טשינ וליפא ןיוש טעװ רע זַא ,טנָאמרעד ךיוא ךיז טָאה רע
 יד טימ ,ןילַא ענייא טרָאד זיא עיצילַא :עיניל רעקצָאװטָא רעד ףיוא ךיז ןּפַאכוצ

 -יוא רעד וצ ןלייא סנטײצַאב ךָאנ זומ רע זַא ;רעטכָאט רערעטלע רעד ןופ רעדניק

 ןרָאװעג ןפוררַאפ טנייה ףיוא ערטסקע זיא סָאװ ,עטַאבעד-םייס רעכעלטנדרָארעס
 -עג טָאה רעלטיה חצור רעד .טרעדורעג קרַאטש טרָאד ךיז טָאה ,לָאמעלַא יו רעמ
 זיא רע ..טָארדעג טָאה רע .רָאדירָאק רעקיצנַאד ןכרוד גנַאגכרוד םעד טרעדָאפ
 ןרָאי ערעװש יד שטָאכ ןכָארבעצ טשינ רעבָא ,םַאדַא ,טיירטשעצ ןוא דימ ןעוועג
 ןייז ,ּפָאק ןייז טכַאמעג יורג ירפ ןבָאה ,טײקטגָאירַאפ יד ,רעדניק יד ןופ תורצ יד
 ,לדרעב-ןיילק לָאמש

 לא 8 א

 ןיא ךיוא סנָאזנַאטַאנ יד ךיז ןבָאה ,םישדח:רעמוז עסייה יד ןיא רָאי ןדעי יו
 ןקידהיחמ ןיא,לזייה ןקיקָאטשנײא ןבלעז םוצ ןבילקעגסױרַא רעמוז ןסייה םענעי

 .המימח ַא טלעטשעג ירפ ךיז טָאה'ס .עיניל רעקצָאװטָא רעד ףיוא דלַאװ-ענסָאס
 ,סענסָאס עקידנקעמש יד וצ ,רעהַא ןגיוצעג םוטעמוא ןופ ןיוש ןעמ טָאה ינוי ףוס
 -ָאק, רעשיטָאטשרעטניה ,רעטקַאּפעג-לופ רעד טימ .ןדמַאז עטירבעגסיוא יד וצ
 -ןּפירקס יד טימ ןוא ,לַאזקָאװ רעקיצנַאד ןופ העש עבלַאה עלַא ּפָא טייג סָאװ ,"עקייל

 -עג עניילק ,ןדיי עטעיימשעצ ןענייז ,ײסָאש ןקיבױטש ןרעביא ךעלרופ-עניבַארד עקיד

 ,עשנעג רעד ןופ ,םירחוס-רעדעל ,םירחוס-רוטקַאפונַאמ עטריטָארקנַאב ,טייל-בלעוו
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 ןעיצוצנָא ןעמוקעג סנטייצַאב ןיוש ,סעקוװעלַאנ יד ןופ ,רענַאקשיצנַארפ רעד ןופ

 ןענייז ןעטייצ יד שטָאכ .עשטַאד ףיוא לדניזעג ןטימ בייו'ס טריפעגסױרַא ,רעהַא
 ,האצוה רעד ףיוא טנידרַאפ טשינ יװ טעמכ טָאה ןעמ .ערעווש רָאג ,ערעווש ןעוועג
 ןיא רעטצנעפ-ןוא-ריט טרַאּפשעגפיױא ,לזייה ַא ןעגנודעגּפָא זיא-טשינ-יוו ןעמ טָאה
 -רַאפ ןענַאטשעג רעטניװ ןצנַאג ןרעביא ןענייז סָאװ ,ךעלביטש ענעּפמודרַאפ יד
 עשירעדניק ,סנשיק ענעגױצענּפָא-טיור ,סערדלָאק עטרעדָאעצ טרעטפולעג ,טקַאה

 ןפיוא ןטָאשעצ ,טעצ עצרַאװש:ךעּפ טימ ךעלדיימ .ךעלעדניוו עטלעגרַאפ ,ךעלדמעה
 ןקיכליה טימ ,קיסיילפ ןבָאה ,יװ-יבַא ,ךיז ףיוא טּפַאכעגפױרַא לדיילק טכייל ַא ,ןקַאנ
 ךיז טערָאּפעגמורַא ,סענסָאס יד ןשיװצ ,רעטצנעפ ןוא ריט ענעפָא ןשיװצ גנַאזעג
 -יושעצ ןבָאה ןָא ירפ רעד ןיא דלַאב ןופ .טײקשיטַאבעלַאב רעקידרעמוז רעד ןיא
 ןשיוק ,רעייא ךעלדנַאמ טימ ךעלטױלּפ-טעכַאטש יד וצ ןגיוצעג סענעדיי עטרעב

 ןריוושעג ,ךיז ןעגנודעגמורַא :תופוע עקידעבעל ,ךלימ ןענַאק ,גרַאװנירג ,טכורפ

 .ןײרַא ץרַאה ןיא ךיז טּפַאלקעג ,תוללק עטיוט טימ ךיז

 םַאדַא זַא ,טרַאװעג עיצילא טָאה ,ןדניצ-טכיל רָאפ ,טכַאנרַאפ קיטיירפ זיב
 זיא ,ןָאטעג ףייפ ַא טָאה *עקיײלָאק,, יד ןעוו ,לָאמ סעדעי ,ןּפַאכּפָארַא טרָאפ ךיז טעװ

 טימ טבעלעג רדסכ טָאה יז ,ןלַאפטנַא ריא זיא ץרַאה'ס ;קינַאג ןפיוא סױרַא יז
 טשינ רעמ עיצילַא ןיוש ךיז טָאה טכַאנרַאפ קיטיירפ םעד ןיא ,ןליפעגרָאפ עטכעלש
 .עטור ,ערעגניי יד ןלַאפעגנײרַא טכירעגמוא זיא רַאפרעד .םיא ףיוא טרַאוװרעד
 ךיז יז טָאה ,זיוה ןפיוא טזָאלעגּפָארַא טַאהעג ךיז ןבָאה ןקילגמוא עלַא ןעוו טניז

 טעװ ןעיירשעג טימ ,סנטוג טימ זַא ,טסווװעג ןיוש טָאה יז .םעלַא ףיוא טכירעג ןיוש
 -עגּפָא זיא -- ןקענַאי ןגשוו .דייר ענעפרָאװעגסױרַא .ןעמעננייא טשינ דיומ רעד יז
 ןרָאװעג טכייל זיא יז .ריא ףיוא טגיילעג לָאמַאטימ ךיז טָאה טײקטלַא יד .טדער

 רעדיוו זיא עטור עניילק יד .דיומ יד ןָאטעג ייוו רקיע רעד ריא טָאה'ס .ןרערט ףיוא
 עקירעדינ ןיא ,עקטרוק ַא ןיא ,רעטעוװס ןשירענעמ ,ןטכַאמרַאפ ןיא ןעגנַאגעגמורַא
 ןױש יז טָאה ןקירעביא םעלַא ןגעוו .טניוו ןיא ענירּפושט עדנָאלב יד ,ךעלשטעל
 זיא ,ןעלסקַא יד ףיוא לַאש ןצרַאװש ןטימ .ןעגנערב ליומ ןרַאפ טלָאװעג טשינרָאג

 ַא ןיא טקוקעג טָאה יז .רעצ רעשידיי רעצנַאג רעד ריא ףיוא ןגעלעג טכירעגמוא
 זיא ץרַאה סָאד .עעלַא רעד רעביא טייג לדיימ סָאד יו םיצולּפ ןעזעג ,עלעכעדי-טנַאה

 ןעװעג ןיוש ןיא'ס .ךעלנייוועגמוא ןעוועג זיא סע ,ןלַאפטנַא טשינ ריש ריא ייב
 ןיוש ןבָאה סענסָאס יד ןשיוװצ סעליוו עטנעָאנ ןוא עטייוו יד ןופ .,ןדניצ-טכיל ךָאנ
 ןעגנַאגעג גנַאל ןיוש זיא ןעמ .טכיל-תבש ןופ ךעלמעלפ יד ןטכיולעגפיוא טַאהעג

 -עג ,ךיר טימ קידנעײּפש ןוא קידנעּפָאס ןיא סָאװ ,"עקיײלַאק,, רעטצעל-רָאפ ןופ
 -רעד ןענַאװ ןופ .טָאטש רעקידתבשיברע ,רעקידנעיָאר רעד ןופ ןרָאּפוצנָא ןעמוק

 ןענַאטשרַאפ דלַאב טָאה יז ?סָאװכָאנ -- ןוא דיומ יד ,רעהַא םיצולּפ ךיז יז טמענ
 -רַאפ ַא ,עטור ,לדיילק ןגָארטעגּפָא ןַא ןיא ןעוועג זיא יז .ױזַא טַאלג טשינ זיא סע זַא

 -גייק יו ,קָאל ןרעטנוא ןגיוא עיולב עריא ןיא רעטכעלעג טימ לופ רעבָא ,עטביוטש

 ןופ סעּפע ךיז ןיא טגָאמרַאפ טָאה יז ןערב קיטש ַא ןעוועג זיא יז ,טשינרָאג לָאמ

 .עיגרענע רעקידעכָאק סמַאדַא

 ,ךעלּפערט יד ןופ ןבעגעג ףיול ַא רעווש עיצילַא טָאה --- ...ישעטור --

 זיא ןוא טקוקעגמורַא קיטכיזרָאפ עטור ךיז טָאה -- ?ָאטשינ זיא עטַאט רעד --
 --- ןײרַא בוטש ןיא קינַאג ןכרוד ןוטעג-יײג ַא ,רעטומ יד יװ רעירפ ךָאנ ,עטשרע יד
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 ייקענַאי -- ןעמַאמ רעד טלייצרעד קידנכַאל יז טָאה -- ?ָאד זיא'ס רעוו טסייוו

 ,,?ױזַא יוז ---
 ..ןסיוו וצ טשינ סע ףרַאד רענייק רעבָא ..ָאד זיא'ר .טשינ גערפ --

 .י?רע זיא וו ,,.הלילח ---

 ..זיוה ןיא זדנוא ייב -- בוטש ןיא --

 טמוק יז ;זיוה םוצ לסילש ַא ךָאנ טָאה עטור זַא ,טּפַאכעג דלַאב ךיז טָאה יז ןוא

 יד ,ןענַאטשרַאפ ץלַא ןיוש טָאה יז .טדניװשרַאפ יז םיצולּפ יו ,םיצולּפ ױזַא ףױרַא
 ןיילַא ןוא טסניד רעשיליוּפ רעד ןופ טָארַאב ןפיוא ןזָאלעג עיצילַא טָאה ךעלקינייא

 "עקײלַאק,, עטצעל יד ןּפַאכ רעטכָאט רעד טימ ןפָאלעג דלַאב יז זיא

 יד ךרוד טלקַאשעגקירוצ ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,ךעלטעּפש ןעוועג ןיוש זיא'ס
 ןבָאה םוטעמוא ןופ .עיניל רעקצָאװטָא רעד ףיוא ןלַאזקָאװ ענעשָאלעגסיױוא ,עניילק

 יז ןענייז 12 רעמונ ײװמַארט ןטימ .טכיל-תבש ןטכױלעגסױרַא ךעלבייש יד ךרוד
 -ָאה ןסַאג עשידיי יד .טָאטשרָאפ רעוועקָארק רעד וצ ,ץַאלּפ-רעטַאעט ןזיב ןרָאפרַאפ
 ךיז טָאה ,םַאדַא ,סטכַאנ וצ קיטיירפ ןקיּפמעד םעד ןיא טשיורעג ךעלנייוועגמוא ןנ

 טנייה ףיוא ערטסקע זיא סָאװ ,עטַאבעד"םייס רעד ףיוא זיא ,טנָאמרעד טציא עיצילַא
 .טעּפש ןעמוקמייהַא יאדווא טעװ רע .ןרָאװעג ןפוררַאפ

 * * יא

 לופ ,ןרַאולוק יד טשטילגעגכרוד םיוק םַאדַא ךיז טָאה טכַאנ עבלַאה םורַא טשרע
 רע סָאװ ,ײװמַארט ןטצעל ןטימ ןוא ,ןטסילַאנרושז טימ ,ךעלדער עקידנעיָאר טימ
 טלקָאשעגקירוצ ךיז רע טָאה ,ןעעלַא רעמילָאזָארעי יד ןיא ןּפַאכ וצ ןזיוװַאב ךָאנ טָאה
 ךיז טָאה ץיה יד רעבָא ןרעטש םעד ןשיװ ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה רע .םיהַא
 -רָאג רעמ ןיוש זיא'ס -- ןרָאװעג רָאלק זיא ךַאז ןייא .ןָאטעגּפָא טשינ רעמ םיא ןופ
 -עד עכעלטנדרָארעסיױא ,עטצעל יד ןופ ענייא ןעוועג זיא !סָאד .ןעװעטַאר וצ טשינ
 טָאה רע .רָאדירָאק רעקיצנַאד ןכרוד גנַאגכרוד םעד טרעדָאפעג טָאה רעלטיה ,סעטַאב
 טשינרָאג זיא סע ןוא דייר עבלַאה טדערעג טָאה קעב קינוװָאקלוּפ רעד .,.טָארדעג

 רעבָא ;ףליה טגָאועגוצ ןבָאה ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע .,ייז ןופ ןעגנירד וצ ןעוועג

 -עג טשינ סעּפע ךיז טָאה ,ןכעשט ךָאנ ,"ןעכנימ,, ְךָאנ ,ךיירטסע ןופ ?סולשנַא,, ןכָאנ
 יז סָאװ ףיוא טסווװװעג טָאה רע ;ףלעוו עלַא יד ,טנעקעג טוג ייז טָאה רע .טביולג

 ,טרָאד סע טייג רָאדירָאק רעקיצנַאד ןיא טשינ ?טשינ ןעד טעז'מ .קיעפ ןענייז
 ןעכנימ ןיא ,קירוצ רָאי ַא טימ ןעזעג טשינ ןעד טָאה ןעמ .רעמ ליפ ןגעוו טייג סע
 ּפַאט ַא לָאמַא ךָאנ םַאדַא טָאה ,ןעוועג זיא רע יוװ ,ןגָארטעצ ױזַא ?וצרעד טריפיס זַא
 טָאה רע .סעזיוו יד טימ סַאּפ ןשידנעלסיוא םעד ענעשעק-םעזוב ןיא ךיז ייב ןוטעג
 םוצ ,גוצ ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןּפַאכ וצ ןעניגַאב דלַאב ןגרָאמרעביא ןכילקעג ךיז
 ,ןרימראילַא טרָאד ייז טעװ רע .לעזַאב ןיא ,ץייוש רעד ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ
 ,ךיז טרעטנענרעד רעייפ'ס ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,סעיזוליא טימ רשפא ךיז ןליּפש ייז

 ןטינשעגכרוד טַאהעג ןיוש טָאה ײװמַארט רעד יװ ,טּפַאכעג טשינ ךיז טָאה רע
 -ילוי רעקיפמעד א ןעוועג זיא'ס .ץַאלּפ-רעטַאעט םענעשָאלעגסיױא:-בלַאה םעד
 שידיי טכידעג ַא .טבעלַאב ךעלנייוועגמוא ןעוועג ץלַא ךָאנ ןענייז ןסַאג יד .,טנוװָא
 -עטָא וצ סָאװ טימ רעמ ןעוועג טשינ זיא גָאטיײב .טקיטסענעג םורַא ָאד טָאה קלָאפ
 יּפָא דיז טָאה ץיה יד .רעדניל לסיבַא ןרָאװעג זיא טכַאנ רעבלַאה םורַא רעבָא ,ןעמ
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 -יטש ןוא טנעוװ עטילגעגנָא יד ףיוא ןלַאפעגּפָארַא זיא יוט רעכעלבעל ַא .טצעזעג

 .ןרעיומ עקיציּפש יד רעטניה ןופ סױרַא זיא הנכל עטלטיוררַאפ ,עניילק ַא .רענ

 סע ןוא ןרַאוטַארט יד רעביא ןשטנעמ עגנוי ןופ ייגעג ַא ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא'ס

 ?קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנײב,, ןופ דליב סָאד ןעמווושעגפיוא ,סעּפע בילוצ ,םיא זיא

 .ןעיידיא ןופ ,ןדיי ןופ עירעטסימ יד ,"רענליוו,, יד ייב

 ןסייוו ייז ןעוו ;:עלַא יד טָא ףיוא ןעוועג תונמחר סיורג ַא לָאמַאטימ םיא זיא'ס

 טליפרעד ךיוא ךיז טָאה ןילַא רע ןוא ;יײז ףיוא ןרעיול סע םיחצור ַארַאפ סָאװ שטָאכ

 -עג יד ןופ ןדיי יד ןגעק טקידניזעג רשפא רימ ןבָאה עלַא .קידלושטימ סעּפע טימ

 יז .סעזרעב -ןייארַאפ עלַאגעלמוא יד ןופ וליפא ,םישרדמ-יתב יד ןופ ,ךעלכלעוו

 ,ךיז טגערפ ,רעבָא רעוו ..ןזָאל טשינ יאדווַא ךיז ןלעוו ייז ,ןפמעק ייז ,ןעמערוטש

 יז ןליוו עלַא ..?חוּכב ןייז ןיילַא ןעד ייז ןלעוו יצ ?ייז רַאפ ןלעטשנייא ךיז טעוו

 -לעוו רעבָא .לסעג רעקיטכיל ַא ןיא ןבעל עשידיי סָאד ןעוועריקרַאפ ,קפס םוש ןָא

 -עטָא וצ טפול ןייק רעמ ָאטשינ .ךיז ןעמ טקיטש ַאד ?רעקיטכיר רעד זיא געוו רעכ

 ןייק זיא סע .ָאד טשינ יבא ,ןירַא טלעוו רעד ןיא ןפיול ןשטנעמ עגנוי ןלָאז .ןעמ

 טכערעג גנורּפשרוא ןיא לצרעה עקַאט זיא רשפא .ןטרַאװרעד וצ טשינ סטוג םוש

 רשפא טלָאװ ,ןַאלּפ-אדנַאגוא רעד טגיזעג טלָאװ יאוולה ?ןַאלּפ-ַאדנַאגוא ןטימ ןעוועג

 לָאז ,ןטכַארטכָאנ טלָאװעג טשינ טייוו ױזַא רעמ רָאג ןיוש טָאה רע ןוא ...לארשי ץרא

 ןופ קעװַא יּבַא ,ןרָאפ גרַאװגנוי סָאד לָאז .,..טלעוו קע ןייז לָאז ...ןַאשזדיב-ָאריב ןייז

 ןלָאז ,זיוה ַא ןעיובפיוא ייז ןלָאז ,שגייט יד ,שינעדליוו יד ןרעקַאעצ ייז ןלָאז ,ןענַאד

 טזָאל יצ -- אי ןיוש סע ןלעװ רימ ןעוו וליפא --- לייוו ,ןבעל ןגייא ןַא טימ ןבעל ייז

 םעד ,ןיילא ןעלצרעה ןעד סע טָאה יצ ?ןבעל דמערפ ַא טימ ןבעל ןעד זדנוא ןעמ

 "עג זיא רע ןעוו ,קלָאפ םוצ ןבירטעגקירוצ טשינ ,טסילַאנרושז רעניוו ןטרילימיסַא

 -ַאק ןשיזיוצנַארפ םעד טָאה ןעמ יו ,ךיז טקוקעגוצ ןוא ןומה ןדליוו ןשיוצ ןענַאטש

 -רַאפ,, ןפורעג ,ןגיּפשַאב ,טרידארגעד ,ןטעלַאּפע יד ןסירעגרעטנורַא סופיירד ןַאטיּפ

 זיאס ?דיי א ןעװעג זיא רע לייוו רָאנ יו ,שרעדנַא סעּפע בילוצ טשינ ,"רעטער'

 -ןַאמע ןדיי יד ...ןָאסלעדנעמ ?ןרָאװעג ייז ןופ זיא סָאװ ...ןדיי עשטייד יד ןוא .רָאלק

 ..טרָאד עקירעביא עלַא יד ןוא ןטסילאירָאטירעט יד ...עיצַאּפיצ

 ןטעוװעטורדרַאפ ןרעטנוא ,שוורטס רעקיסנָאװ רעד טָאה רעיוט ןרעטצניפ ןיא
 טָאה םָאדַא ןעוו ,קישַאד ןקיצנַאלג ןטימ לטיה סָאד םיא רַאפ ןגיוצעג ףיט ,לּפמעל

 -רעד רע טָאה ךָאנרעד דלַאב ;ןשָארג רָאּפ יד ןײרַא טנַאה רעד ןיא טקעטשעגּפָא םיִא
 ןבייהפיוא ןעמונעג ךיז טָאה רע רעדייא ,ןקור ןיא םיא למרומ ןטקיטשרַאפ ַא טליפ
 טניוװעג ןבָאה ָאד ;:רעכעלנייר ַא ,ףיוה רערעסעב ַא ןעוועג זיא'ס .ןגיטש יד טימ
 יז זַא ,דשח ַא טַאהעג רע טָאה ייז ןופ עקינייא ףיוא .,עטמַאַאב ,ןרָאטקעריד-קנַאב
 ךיז רע טָאה ,קָאטש ןטייווצ ןפיוא רעטצנעפ הרוש יד .ןדיי ןייז וצ ךיוא ןפרַאדַאב
 טשינ זיא טייצ ךס ןייק .ךעלנייוועגמוא ןעוועג זיא סע .קיטנכיל זיא ,טּפַאכעג םיצולּפ

 "טסע רעביא ןריפ טפרַאדַאב םיא טָאה טָאװ ,גוצ ןקידנעניגַאב קיטנוז ןזיב ןבילברַאפ

 ןעיצילַא וצ ךיז ןּפַאכוצּפָארַא טנכערעג ךָאנ רע טָאה סנגרָאמוצ ,ץייווש רעד וצ ,ךייר
 סַאּפ םעד ענעשעק'םעזוב ןיא ןָאטעג ּפַאט ַא לָאמַא ךָאנ טָאה רע .עיניל רעד ףיוא
 יד ןכַאמפיוא ןעמוקעג ךעלנייוועג זיא סָאװ ,טסניד רעד טָאטשנָא .סעזיוו יד טימ

 םעלַא ןיא טושּפ טָאה רע .לעװש רעד ףיוא טנגעגַאב עיצילַא םיא טָאה ,ריט

 | .ןסעגרַאפ
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 ...ישמַאדַא ,טסייוו וד ןעוו -- טלמַאטשעג יז טָאה -- ָאד זיא עטור --

 טַאהעג ארומ רָאג יז טָאה ןקענַאי ןגעוו ,זייווטירט ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא יז

 -טימ זיא סע ;ןפָאלעגנָא ריא ייב ןענייז ךעלעשיק-ןרערט יד .ןענָאמרעד וצ טרָאװ ַא

 טָאה ןטייז עלַא ןופ .ךיז ןגעװַאב ןרעווש ריא ןיא טייקטרעטלעעג ךס ַא ןעוועג לָאמַא

 -רַאפ טשינ רעמ רעדניק יד טָאה יז .ןענַאטשרַאפ טשינ ןַאמ םעד טָאה יז .ןטילעג יז

 -יא םורַא ייז ןפיול עלַא .ןרָאװעג ןגָארטעצ ןגיוא עריא רַאפ זיא זיוה סָאד .ןענַאטש

 סע טָאה יז ,ןליפעגרָאפ עטכעלש טַאהעג יז טָאה לָאמ סָאד רעבָא ,טלעו רעד רעב

 טָאה יז .זיוה ןיא ךיז טניפעג קענַאי זַא ,ןעמַאדַא ,ןגָאזסױא טלָאװעג דלַאב טשינ םיא

 ,סעצײלּפ עריא טימ ןלעטשרַאפ ,ןקעדרַאפ טלָאװעג ץלַא

 םענעפרָאװעגנָא-לופ ןפיוא רושזַאבַא םעד ןענערב ןזָאלעג גנַאל ךָאנ טָאה םַאדַא

 -רַאפ וליפא טָאה רע .ּפָארַא ןוא ףױרַא טנַאּפשעג טָאה .רע .טעניבַאק ןיא ךיז ייב שיט

 ןרעטש ןקירעדינ ןרעביא טקוררַאפ ,טוה ןקידנַאר-טיירב םעד ןעמענוצּפָארַא ןסעג

 ,ריט רעטכַאמעגפיוא-בלַאה רעד ייב ןבילבעגנייטש זיא עיצילַא

 .יָאד זיא קענַאי -- לגניייס -- ןפורעגּפָא ליטש ךיז יז טָאה ...ישמאדא--

 וליפא טָאה רע .טשינ רָאה ַא ףיוא ,םַאדַא ,לַאטנעמיטנעס ןעוועג טשינ זיא רע
 רָאנ ,רעדניק זיולב ןעז וצ טרעהעגפיוא גנַאל ןיוש רעדניק ענעסקַאװרעד יד ןיא
 סָאװ ןיילַא ןסייוו ייז .ןייבנקור ןקרַאטש ַא טימ רענעמ ןענעז ייז ,עכיילג טימ עכיילג

 "ַארּפ עלַא ךרוד ,ןרינעוורעטניא וצ טרעטשעג טשינ םיא טָאה סָאד שטָאכ !ןליוװ ייז

 ךָאנרעד ,ןוז םעד טשרעוצ ןעװעטַארוצסױרַא ,ןטַאקָאװדַא עטסערג יד ייב ,סעיצקעט
 -עײרדרַאפ-ּפָאק עלַא ייב .טנעה עשיטידנַאב עדמערפ יד ןופ ,ןעטור ,רערעגניי רעד
 ןעמ טעוװעדָאה ,ףוס לכ ףוס ,ןיז לפיוו .ןעניז ןופ סױרַא טשינ קענַאי םיא זיא ןשינ

 ןריולרַאפ טעװ רע !- ץרַאה'ס ןוטעג ייוו רָאנ םיא טָאה'ס ?ןבעל ַא ןיא ףיוא
 -סיוא טשינרָאג ךיז טָאה ןרידוטש ןייז ןופ ,ּפָאק-רעטַאלפ רעד ,קַאדיײל רעד ,ןייג

 -- ןרעטכינסיוא לסיבַא טרָאפ םיא טעװ זירַאּפ זַא ,טניימעג טָאה רע יבא .ןזָאלעג

 טריפ סָאװ ,סעּפע ןיא ןָא שטָאכ ךיז טּפַאכ רע ןעוו .דמערפ ערעטיב יד ,דמערפ יד
 ,סױרַא הסיפת ןייא ןופ .טעטילַאער רעשידיי רעקירעיורט רעזדנוא ןיא ץעגרע ָאי
 ךיז טלַאהַאב רע וו ןסיוו טלָאװעג טשינ וליפא טָאה רע .ןירַא רערעדנַא רעד ןיא

 טסעק עכעלטפַאשלעזעג ..רַאנָאיצקנופ ַא ?רע טבעל סָאװ ןופ רעבָא .סיוא ץעגרע

 .ןופרעד טכייוועג לָאמַא ךיוא טָאה ןיילַא רע .םזיטיזַארַאּפ וצ טריפ ,רעטיב זיא

 טנייה ךָאנ בָאה ךיא -- ליק טגערפעג רע טָאה -- ?ןעמוקעג רע זיא ןעוו --
 נוצ רעד ּפָא טייג ירפ טכַא-בלַאה קיטנוז .ןקוקוצכרוד ןטייקיניילק טימ טלעוו ַא
 .יןיוו ןייק

 טיירדעגמוא קיטסַאה ךיז טָאה ,ןגיוא יד ייב עלעכיט סָאד ןטלַאהעג טָאה עיצילַא

 ןריט יד ךרוד ןבעגעג ףיול ַא ,עלעדיימ ַא יו ,קנילפ ךעלנייוועגמוא טָאה יז ןוא
 ,טלעטשעגפיוא לרענלעק'ס :קענַאי ןסקַאװעגסיױא םיא רַאפ זיא רעטעּפש עגר ַא
 ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה סע .טנַאטסערַא רענעּפָאלטנַא ןַא יו עקַאט ,טלָאגעג טכעלש
 זַא ,טּפַאכעג טציא ךיז טָאה רע .טקוקעגנָא םיא טָאה םַאדַא .טייקיזָאלמיײה טימ םיא
 -יגיוא-יולב ַא ,רעדנָאלב ַא ;:החּפשמ רעד ןיא םענייק וצ ךעלנע טשינרָאג זיא קענַאי

 .ןעלגילפיזָאנ עפרַאש ,ןּפיל עטנכייצעג-ןיד טימ ,רעק

 ,לצכערק ַא טימ ,ךיז רע טָאה -- ...טריפרעד ןייש רעבָא זדנוא טָאה'מ ---
 ..ןגָאז וצ סָאװ ָאטשינ -- ?ַא ,קידנעטשנָא -- ןוז םעד ןייגוצנגעקַא טלעטשעגפיוא
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 -רָאפ יד ןגיוצרַאפ רעפיט ,וצ קיטכיזרָאפ קענַאי זיא רעגניפ ןציּפש יד ףיוא
 רעמיצ עגנַאל סָאד ןוא ּפמָאל ןסיורג םעד טײרדעגּפָארַא ,רעטצנעפ ןרעביא ןעגנַאה

 ןטָאש ןיא בלַאה ןבילבעג זיא ,שיט-ביירש ןרעווש ןטימ ,סעצילָאּפ-רעכיב יד טימ
 -ָאפ םעד שיט ןופ ןוטעג םענ ַא טָאה רע .רושזַאבַא ןרעטנוא טכיל ןטערקסיד ןופ

 -ןצעזוצ ,טשינרָאג לָאמנייק יו ,קיור ,טרעכיורַאפ ,רַאגיסטרָאּפ םענרעבליז סרעט
 ןזָאלב ןעמונעג קידרקפה לסיבַא רֶע טָאה ,רעטָאפ ןבעל טרַאה ,ןעלנָא ןפיוא ךיז קיד

 ,ןירַא טיפוס ןיא ךיור םעד ךיז ןופ
 ןענייז רימ יצ -- ןפורעגּפָא ךָאנרעד ךיז רע טָאה -- טשינ ךָאנ סייוו ךיא ---

 ןכַאל טעװ סע ...ןןרעק עכעלטכישעג עסיורג יד ןטּפשמ וצ ןפורַאב ןיוש דלַאב טציא
 ..רעטצעל רעד ןכַאל טעװ סָאװ ,רעד

 עלעדרעב עטנשקערַאפ סָאד ןוטעג קערטש ַא םַאדַא טָאה -- ...ןזַארפ יד ---
 ,גנורעדורעצ רעמ ןעוועג זיא סע ןכלעוו ןיא ,קילב ַא טימ ןוז םעד טקוקעגנָא ןוא
 ,טריפרַאפ לָאמַא ךיוא ןזַארפ יד ןבָאה ןײלַא ךימ -- טכַאמעגקעװַא טָאה רע ;סעכ יו

 טעװ סָאװ ...ןזַארפ טימ --- ךיז םענרַאפ ךיא יוװ ןבעל ץנַאג ַא .טריפרַאפ שירעלגניי
 ?דייר עניימ טביולגעג ,רימ וצ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי עניימ טימ ןייז רעבָא

 לָאמַא ךיוא ריא טָאה יצ --- ריא -- וד רעבָא !טרַאנעגּפָא יז טלָאװ ךיא יוװ ,ליפ ךיא

 יד .,.ןביולג סָאװ ,ןדיי עטושּפ יד ,ןיימ ךיא ?ןדיי יד טרַאנעגּפָא ,ךיז טגערפ ,טשינ

 רעייא ,וטסייו ,ריטקעפסער ךיא .ךעלביטש-םעדיוב ןוא ןרעלעק יד ןופ רעטעברַא
 -רַאפ שטָאכ טסיב ,גָאז .ןשטנעמ עיירפ ןופ ןבעל קידריװ ַא רַאפ ףמַאק ןטרעטיברַאפ
 ןוא רעגניפ-זייו םעד טקערטשעגסיוא ףרַאש רע טָאה --- ?ייז רַאפ ךעלטרָאװטנַא
 ,לדרעב עטרעביושעצ סָאד

 ,סָאריּפַאּפ םעד טרעכיוררעד קיור קענַאי טָאה --- ...רעטייוו לסיבא ןקוק רימ
 קלָאפ סָאד --- טאירַאטעלָארּפ רעד -- רעגניפ יד ןשיווצ םיא טשטעווקעצ םַאזגנַאל
 -ַאמ-לטייב יד ..טאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןיא ןעלפייווצ ןעמונעג ללכב בָאה ךיא --
 ..סרעכַאמ יד -- סרעכַאמ-עלעקעטש יד -- סרעכ

 טשינ רענגיל ןייק לָאז ךיא ,קענַאי ,העוט ךיז טסיב זַא ,ארומ בָאה ךיא --
 ַא ..טסילַאנרושז רעכעלרעגריב ַא ..רעגריבניילק ַא עקַאט זיא עטַאט ןייד .ןביילב

 ,ןביוהעגרעטנוא םיא סע טָאה -- ;!ןזַארפ !ןזַארפ --- טרָאק-רעד-ןיא-סָאװ
 יז ,ןיינ .טנַאה רעכיילב רעד טימ ןוטעג קעװַא ךַאמ ַא ,טקַאהעגּפָא טָאה רע

 ךיז טָאה רע .ןוז ןטימ רעטָאפ רעד ,טגָאמרַאפ טשינ ךַארּפש עמַאזניימעג ןייק ןבָאה
 סעירָאעט עלַא ?טעװעדַאהעגפױא ךיא בָאה ןעמעוו -- ןעקנעש טנעקעג טשינ סע
 ..זיוה ןיימ ןיא ןסירעגנײרַא ךיז ןבָאה טייקיזָאלצנעטסיזקע ןופ ,טניוװ ןופ

 טיירדעגמוא ךיז רֶע טָאה --- ?טאירַאטעלַארּפ רעשיליוּפ ןייד ,רע זיא עשז ווו
 .יזַא ,טימעסיטנַא רעד ,רעטסינימ רעד טכערעג קירעיורט דלַאב ןיוש ךָאד זיא ---
 זיא סע ..ןדיי -- ןענייז ןטסינומָאק עלַא רעבָא ,ןטסינומָאק ןענייז ןדיי עֶלַא טשינ
 סע ןענַאו ןופ .תמא ןופ טייו טשינ ,רעדייל ,רעבָא ,ןבירטעגרעביא לסיבַא רשפא

 ףיוא ןדיי ןופ גנַאג םעד ןעק ך י א לייוו ,ןגערפ ר ימ ייב וטספרַאד ,ךיז טמענ
 טָאה ,רימ גָאז ,סָאװ ףענעק טלָאװעג טשינ רעבָא סע טסָאה .דרע רעקיזָאד רעד
 ,עכעלטנייפ-סקלָאפ יד ?עיצַאלימיסַא --- זיב דמש ןופ טרעדנעעג ,טנורג ןיא ,ןעד ךיז

 לייוו ..זיימ יד יו ףיש רעקידנעקנירט רעד ןופ טפױלטנַא סָאװ ,עשיטסיָאגע יד

 םיטש סרעטָאפ םעד ךיז טָאה -- לגניי ןיימ ,ןעװעטַאר ןיא ץלַא ךָאנ ךיז טלדנַאה סע
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 ,קלָאפ ַא ,דרע רעקיזָאד רעד ףיוא ,ָאד ןענייז רימ ףעװעטַאר ףרַאד'מ -- ןכָארבעג
 -רעד לחומ טשינ רימ ןענייז ןטסינויצ יד ןליפא ,טשינ סע ןליוו יז יצ ,ןליוו ייז יִצ
 עלַאנָאיצַאנ ןייק טשינ ,עירעטסימ ןייק טשינ ,רימ ןענייז עסַאר ןייק טשינ .רַאפ
 טינ --- יאדווא !םוטנדיי עשיווטיל-שיסור-שיליוּפ סָאד !קלָאפ --- רָאנ ,טייהרעדנימ
 ןבָאה ןעמעינ ןופ ,רעּפעינד ןופ ,לסייוו רעד ןופ ןגערב יד ייב .קלָאפ לַאמרָאנ ןייק

 קיטסייג סיורג ַא טיובעג ןוא הנויח יד ןגיוצעג רעווש רעטרעדנוהרָאי עגנַאל רימ
 רעבָא ,לצרָאװ ןטימ ןסירעגסיוא ,טקיליטרַאפ ,ןטָארעגסױא זדנוא טָאה ןעמ .ןבעל
 לָאמַא טעוװ ַאזַא ביוא ,טפַאשניימעג-רעקלעפ עכעלדירפ יד .ןבעל ןלעװ ןוא ןבעל רימ
 קיסיירד סנטסעדנימ טימ קלָאפ-רוטלוק סױרג ַא טימ ןעוועג ליּפמ טָאה ןעמוק
 .ןבעל זדנוא טזָאל ןעמ ןעוו ,ןָאילימ

 ײטרַאּפ יד זַא ,טסוװעג טוג טָאה רע .םַאדַא ,טגערפעג טשינרָאג רעמ טָאה רע
 ךיז ןזײװַאב ןייז זַא ,ןעוועג דשוח ןקענַאי דלַאב טָאה רע .טזיילעגפיוא זיא ןליוּפ ןיא

 -ףַאפ קירעיורט ,טקידנערַאפ ןעוועג זיא עינַאּפש עידעגַארט יד .טסיזמוא טשינ זיא
 ווצעגרע אמתסמ ןבָאה ןטייקילעפוצ עלַא יד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע .טקידנע
 זיא סָאװכָאנ רעבָא ?ןעייג רימ ןיירַא טייקידייל ַארַאפ סָאװ ןיא סייוו רעוו .תוכייש ַא
 ןיא ףלָאװ םעד ךיילג ,ןצענערג עכעלרעפעג רעביא ןפיולוצנָא ןעמוקעג רעדיוװ רע
 ויא ןײלַא רע .זיוה ןיא ןעוועג ליטש גנַאל ןיוש זיא סע .טציא אקווד ?ןײרַא קסיּפ
 -סיד םיא טָאה ןעמ ,ײצילָאּפ רעד ייב גיוא ןפיוא ןעוועג רעמ ץלַא ךיוא סנטצעל

 וצ ןייגסיוא סע טעװ רעדיװ .ןָא ךיז טקור ןקלָאװ רערעטצניפ ַא .טנרָאװעג טערק
 ,קַאדײיל רעד ,שטָאכ רע טלָאװ .דניק ןייק טשינ ןיוש זיא קענַאי .ּפעק ערעזדנוא
 רערעסעב ַא רַאפ ףמַאק ןייז ןיא רעבָא .ןגעוו-ןדיי רַאפ ןבעגעגקעװַא עיגרענע ןייז
 ןיא ןדיי ןגעוו ,טשינרָאג יװ טעמכ רעדָא ,טדערעג טשינרָאג סעּפע טרעו טלעוו
 יצ רעבָא .קלָאפ -- ןגעו טערקנָאק ךיז טדער ערעדנַא עלַא ןגעוו ןעוו טייצ רעד
 טכערעג טפָא וצ ןענייז ייז ?ףמַאק רעייז ןגעק ןייז טנעקעג טנורג ןיא ןעד ןעמ טָאה
 -כָאנ רעבָא .טלעוו רעשיחצור רעד טָא ןגעק לגנַארעג םענעסיברַאפ רעייז ןיא ןעוועג
 ?םורַא ָאד ךיז רע טיירד סָאװ ?ןעמוקעג רע זיא סָאװ

 ןקַאּפ ןעמענ ןפרַאד ךיז ןעמ טעװ דלַאב .ןבילברַאפ טשינ טייצ ךס ןייק זיא'ס
 -שגנייטש זיא עיצילַא יװ ,טקרעמַאב רע טָאה ,טיירדעגמוא קיטייז .ןיירַא געוו ןיא
 טָאה רע .קילב ריא ןיא גנורעדורעצ עפרַאש ןעוועג זיא סע .ריט רעד ןיא ןבילב
 סָאד ןוא :ןעטור ,רעטסנניי רעד ךיוא לָאמַאטימ ןעזרעד ןוא ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא

 ןעוו ,ןרָאי עטייוו ענעי ןופ -- ןעיצילַא ןבעגעג ןָאמרעד ַא םיצולּפ םיא טָאה לדיימ

 -וצ-קיטיירפ יד -- ץרּפ -- "רימזח, ןיא טגנערבעג לָאמ ןטשרע םוצ יז טָאה רע

 ןפיוא טכַאנייב ...רעדיל-סקלָאפ עטקנעברַאפ יד ןוא סעיסוקסיד עסייה יד ...ןסטכַאנ

 ךיז ןבָאה ןעיידיא ןופ סנטָאש ןעוו ,ןרעטש עשיטסימ ,עדמערפ רעטנוא ,קרַאמ ןטלַא

 ,.טלגנַארעג

 ןבירטעג םיא סע טָאה לעזַאב ןיא סערגנָאק םוצ .ןגָארטעצ זיוה'ס זיא דניצַא

 ,ןסיירנייא ,ןענערָאװ ןרָאפ ףרַאד ןעמ .טנעמַאלרַאּפ-טלעװ רעשידיי ַא ומכ זיא סע

 ןעיצילַא רע טמענ ,םײהַא טמוק רע רָאנ יו זַא ,ןעמונעגרָאפ רעבָא ךיז טָאה רע

 -ורסייוו יד ןיא ,טייוו ץעגרע ,לקניוו ליטש ַא ןיא סױרַא טרָאפ ןוא רעדניק יד טימ

 רעבָא םיא טָאה ליפעגרָאפ רעד .ןטנַאק עשימייה עקילָאמַא ענייז וצ ,רעדלעוו עשיס

 ךיז טעװ טרָאד ןופ .ץענערג רעשטייד רעד ןופ רעטייוו סָאװ -- טגָאזעגרעטנוא



 789 ןיװעל ש ןימינב

 טשינ יצ ,רָאפ :טבושיעג גנַאל ךיז טָאה רע .קילגמוא סָאד ןביײהנָא ףוס לכ ףוס
 עקרַאטש ייז ןדער טציא .טלעװ קע טשינ ךָאנ זיא סע .ןרָאפ זומ רע ,ןיינ ?ןרָאפ
 יד ,ןכעשט לקערב ַא ןּפַאכ יז ...ענווָאק ףיוא ןרישרַאמ ייז ...קעב ןוא זדיר ,דייר
 ?ױזַא םיא ףיוא עלַא ייז ןקוק סָאװרַאפ רעבָא ...םינדחּפ

 טיירדעגמוא ףרַאש ךיז רע טָאה -- ?ןעמוקעג וטסיב ,ךעלטנגייא ,סָאװכָאנ --

 .ןקענַאי וצ

 -- ןפורעגּפָא ליטש קענַאי ךיז טָאה --- ..ןביילב טשינ רעמ ָאד רָאט ךיא --

 וד זַא ,סייוו ךיא ...ךעלנעזרעּפ רימ ןיא ,ךָאד וטסיײטשרַאפ ,טשינ ךיז טלדנַאה סע

 ייןרעדנע טנעקעג טכייל םענייד סַאּפ םעד טלָאװ ןעמ ...ןײרַא געוו ןיא ךיז טסטיירג

 .יקעװַא זומ ךיא ...ןקעמרעביא

 ןעמונעג ןוא ךיז טלעטשעגפיוא ,טּפַאכעג םַאדַא ךיז טָאה -- !טשינ סָאד --
 ןדיי עלַא ןענייז רימ ייב רעבָא ...ןפלעה ריד ליוו ךיא -- טעניבַאק ןרעביא ןענַאּפש
 טלָאװ טייחנגעלעג רעדנַא ןַא ייב .םינינע עשידיי ןופ תוחילש ןיא רָאפ ךיא !רעקיטכיוװ

 ..טכַארטעג טשינ עגר ןייק ןליפַא ךיא

 ןעמ ןעק רשפא -- רעטנענ ףךוטעג טערט ַא עיצילַא זיא -- ...םַאדַא ---

 יייועז טרָאפ

 .רעכיז ןוא ליטש טרוחעגרעביא רע טָאה -- ?ןייג --

 ןיא רענייק םיא טעװ ,"ןייג , טגָאז רע זַא ,ןענַאטשרַאפ ןיוש ייז ןבָאה עלַא ןוא

 ,ןןשקע ןרעטיב םעד ,ןרַאּפשרעביא טשינ טלעוו רעד

 ןופ םירבח; ןַאמָאר ןופ לטיּפַאק עטשרע סָאד

 1961 ,ביבא לת -- *ןָאיַאר רעווָאנַארומ
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 ' אי" סט "סה .,יי"סס .יי"סס ..יי"סס ,,ייס9ס 90 .,יסס .,,יטפסס .,,יטסס 90 סח .8 ו

 עשרַאװ ןופ בר רעטצעל רעד

{| 

 'ר ןופ סַאג עשנעג ףיוא בוטש ןיד-תיב ןיא טכַארברַאפ ךיא בָאה רָאי ּפַאנק

 ןופ רענייא ךיוא ןיב ךיא .בר רעװעשרַאװ רעטצעל רעד ,ליז ,אנהכ דוד-המלש

 סָאװ ,םעד בילוצ ,רקיעב ךיז טמענ םיא וצ טייקטנעָאנ ןיימ ,םיכמסומ ענייז

 -ָאפ יד ווו ,םוטנדיי ןשילױּפ םייב גיהנמ ןשינבר ַא ןופ ּפיטָאטָארּפ ןיימ ןרָאװעג זיא רע

 ,סיורג קיטלַאוװעג ןעוועג ןענייז בר ַא ןופ ןעגנורעד

 ;תודימ-לעב ןוא הרותב לודג םעד ןעזעג ךיא בָאה ,ן'דוד-המלש 'ר ,םיא ןיא
 ,טייקכעלנעזרעּפ עשינבר ענייש-ךעלרעה ַא :אמלעד ילימ ןיא חקּפ ןוא םכח םעד

 א

 ןיא סרעדנוזַאב ,םיניד ילעב וצ טּפיוהרעביא ,ןשטנעמ וצ גנומענַאב ןיא קיטרַאנגייא

 ןוא ס'הרות-ןיד עכלעזַא טניווװעגייב ןיילַא בָאה ךיא .ןעיירעגירק-עילימַאפ ןטכילש

 -ןדיישַאב ןייז ןוא גנַאגוצ ןייז ,טקַאט ןייז ןריוורעסבָא וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג

 לּפמָאק יד טלדנַאהַאב טָאה רע ןפוא ןַא רַאפ סָאװ טימ ןעזעג בָאה ךיא .טייק

 -רַאפ ןייז טניווועגייב ךיוא ןוא -- ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאשלעזעג-שינבר עטסטריצ
 ןכַאמ וצ רעטכייל טימַאב ךיז טָאה רע ױזַא יו ,תונוגע תולאש ןיא ךיז ןטכַארט
 .ןבעל יינ ַא ןבייהנָא ןענעק וצ רעטכעט עשידיי רַאפ

 רענווָאק .,וָאנַאא לטעטש ןשיוװטיל ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא אנהכ דוד-המלש 'ר

 ןויצ-ןב 'ר רעטָאפ ןייז .ח"כרת רָאי ןיא (רוגיפ לטעטש ןיא ערעדנַא טיול) .בוג

 ןרָאװעג זיא רע ןוא הרות ןענרעל ןישזָאלָאװ ןייק טקישעג דניק סלַא ךָאנ םיא טָאה

 .רעקסירב םייח 'ר ןופ ןוא ב"יצנ ןופ דימלת רעד

 -ךימלת ַא ןרָאװעג טרָאד ןוא ענווָאק ןייק ןרָאװעג טקישעג םעדכָאנ זיא רע

 ןוא ,הכימס ןגָארקעג טָאה רע ןעמעוו ןופ ,רָאטקעּפס ןנחלא קחצי 'ר ןופ קהבומ

 ןיא עשרַאו ןיא .ןילבול ייב לעדָאכ ןיא 1912 רָאי ןיא ןריױבעג -- ,ןמש ןמחנ

 טניווו ,עדַאנַאק ןיא 1930 טניז .תונבר-תכימס ןעמוקַאב ווו ,19350-1929 ןרָאי יד

 עיר א ןופ רעבחמ .רעשרָאפ ,ףַארגָאיב ,טסירַאומעמ ,טסילַאנרוששז .ָאטנָארָאט ןיא

 טָאטש -- ןילבול ;דומלת ןוא ך"נת ןטיל ןזמערפ םוצ גנויצַאב :יײז ןשיווצ .רעכיב

 רעלַאיצָאס -- רעטעברַא ןוא טעברַא וצ גנויצַאב ;תודיסח ןופ גנַאזעג סָאד ;הרות ןופ

 ןופ רעטעברַאטימ .ַא .א -- בר רעוועעשרַאוו ַא ןופ עיפַארגָאיב ;ך"נת ןטיױל רשוי

 וינ -- *"סטרעוורָאפ; רעד ןוא "גָאט; רעד יז .ןוצ -- ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ

 ןטפירשטייצ ןוא רעכיבלמַאז ןופ רָאטקַאדער .קרָאי
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 ,שיפּפעלק ליוונייז לאומש 'ר ,בר רעװעשרַאװ םוצ ט'נכדש'רַאפ םיא טָאה רעכלעוו
 ןוא טסעק ןסעגעג טָאה רע שיט סעמעוו ייב ,טייקכעלנעזרעּפ עשינבר עטמירַאב ַא

 טָאה רע בוטש ןיד-תיב סעמעוו ןיא ןוא -- ןעמונעגרעביא טָאה רע תודימ סעמעוו
 ,תולאש ןענע'קסּפ ןביוהעגנָא

 -.סױרג רעװעשרַאװ רעד וצ טניוװעגוצ ךיז רע טָאה ,זיוה ןיא רעווש םייב
 טנעקַאב ךיז טָאה עשרַאװ ןוא עשרַאװ טימ טנעקַאב ךיז טָאה רע ,טיײקשיטָאטש

 ןיא ערעירַאק-תונבר ןייז לעיציפָא ןביוהעגנָא רע טָאה ו"נרת רָאי ןיא .םיא טימ
 ןעמענ וצ טעטירָאטײױא רעזעיגילער ןוא בר-סגנוריגער סלַא ןוא קריצַאב ןייז

 ךיז ןעמוקעגסיוא םיא זיא'ס וװ ,רעזייה-הסיפת ןיא ןוא ןטנַאטסערַא ייב תועובש

 .שינרעטסניפ ןיא טריפעג ייז טָאה לרוג סעמעוו ,יד ןופ ןבעל ןטימ ןענעקַאב וצ
 -ױטשרַאפ-ךעלטפַאשלעזעג יד ןופ ןדייל יד טימ ! ןרָאװעג טליפעגנָא זיא ץרַאה ןייז

 טריסערעטניארַאפ ךיז ןוא ןשטנעמ עקיזָאד יד ןופ ןדייל יד טליפעג דימת ,ענעס

 ןטיונ ערעייז ןרעדניל ןפלעה וצ

 ףיוא טרעפטנעעג ,קדצ-הרומ ןוא בר רעד ןרָאװעג רע זיא ,רעטעּפש ןרָאי טימ
 ויטַאטירָאטױא ,ץרוק ןעוועג דימת ןענייז סרעפטנע ענייז .בתכבו הּפ-לעב תולאש
 ןוא עשינבר ןיא ללכב רָאנ ,רותיהו רוסיא תולאש אקווד טשינ ןוא ,טקנוּפ םוצ ןוא

 ,סרעפטנע עשיגָאל טימ טיירג ןעוועג דימת רע זיא ,תולאש עכעלטפַאשלעזעג

 ,המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ךָאנ ןרָאװעג אנהכ דוד-המלש 'ר זיא טמירַאב
 טכַאנ ןוא גָאט ,םעלבָארּפ -הנוגע םעד וצ טעמדיוװעג סנטסרעמ ךיז טָאה רע ןעוו

 ,םיקודקד ןוא םיטרּפ ערעייז עלַא ןיא םיניד עקיזָאד יד טרידוטש ןוא טשרָאפעג
 ,רעביא טיג לקנערפ רסיא ברה יװ .תונוגע רַאפ םיריתה ןעניפעג וצ טכוזעג ןוא
 טנזיוט 50 םורַא ערעירַאק-תונבר ןייז ןופ ךשמ ןיא ןעוועג ריתמ דוד-המלש 'ר טָאה

 ,םינוגע ןוא תונוגע
 ןייז ןוא ,טַאניבַאר רעװעשרַאװ םנופ טּפיוה רעד ןרָאװעג שיטקַאפ ןַאד זיא רע

 רעד ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעגיזעיגילער םנופ רעטנעצ רעד ןרָאװעג זיא זיוה

 ןלױּפ ןיא ןבעל ןשידיי ןופ רעטנעצ רעד טניימעג טָאה סָאװ ,עשרַאו רעשימרוטש

 טּפינקעגוצ ןרָאװעג רע זיא ,םעטָא ןצנַאג ןייז טימ ןוא םירביא ח"מר ענייז עלַא טימ

 זיא ,לארשי בהוא רעשידגנתמ-שירַאדנעגעל רעד ןוא -- םוטנדיי רעװעשרַאװ םוצ
 ,ןטכיש עלַא ייב ןוא ןזיירק עשידיי עלַא ןיא טבילַאב ןוא טרערַאפ ןרָאװעג

 ןעוועג זיוה ןייז זיא ,תוצח ךָאנ טייוו ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב גָאטרַאפ ןופ
 ןוא -- תורצ-לקעּפ ןייז טימ רעדעי ;םעלבָארּפ ןייז טימ רעדעי ,ןשטנעמ טימ לופ

 טַאהעג ןדעי רַאפ ןוא ןגָאז וצ סָאװ טַאהעג ןדעי ,טרעהעגסיוא ןעמעלַא טָאה רע
 רעד ןעוועג רע זיא םיכוסכס-ןעילימַאפ ןכיילגסיוא ךייש סָאװ ,טסיירט ןופ טרָאװ ַא
 ,ןלבס רעטסערג

 ץנַאג ןעמוקעגניײרַא ןיב ךיא :זיוה ןייז ןיא גנוריסַאּפ ַא רימ ךיז טנָאמרעד סע
 ,ןשטנעמ ןצוט ַא ןטרַאװ רָאדירָאק ןיא ןיוש ףערט ךיא ןוא ,רעגייזַא ןיינ םורַא ,ירפ

 ןרעהסיוא ןיירַא טמוק ןוא דחוימ-רדח ןייז ןיא סעומש ַא ןופ יירפ טרעװ בר רעד
 עכלעוו ,יורפ עגנוי ַא ךיז טניפעג טרָאד זַא ,סױרַא ךיז טזייוו סע ןוא --- ןשטנעמ יד
 -עקישזד רעד ףיוא ןריצַאּפש ןפָארטעג יז טָאה ,ןַאמנגנוי ...םעד-טָא זַא ,טרעלקרעד

 קירוצ רָאי עכעלטע טימ יז טָאה רעכלעוו ,ןַאמ ריא סלַא טנעקרעד םיא ןוא סַאג

 רע :השעמ עצנַאג יד טנקייל ןַאמרעגנוי רעד ..לטעטש םנופ קעװַא ןוא טזָאלרַאפ
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 רעד ןופ רעטָאפ רעד ..ןעמָאנ רעדנַא ןַא רָאג טסייה רע ,ןַאמ ריא טשינ רָאג זיא

 ..ןטסיופ טימ ךיז ןסייר ייז ,ןייא טשינ ןציז רעדירב יירד יד ןוא רעטומ יד ,יורפ

 רעד .געלשעג ייב טלַאה סע ...וד ...רעטסעווש ,רעטכָאט רעזדנוא טמעשרַאפ טסָאה

 -הבישי עקינייא ךָאנ ןוא ךיא ..תושלח ןיא קעװַא טלַאפ קערש רַאפ ןַאמרעגנוי

 ..יץנעוורעטניא ס'בר ןרַאפ ארומ ןבָאה רימ ןוא ,ןָאט וצ קוק ַא שממ ןרעטיצ םירוחב

 טמענ ..רעטימעג עטגערעגפיוא יד טרילָארטנָאק ,ןלבס רעסיורג רעד ,בר רעד

 רעטָאפ םעד ןירַא רע טפור ךָאנרעד ...דחוימ-רדח ןייז ןיא ןַאמנגנוי םעד ןײרַא

 טָאה ,סיוא טזייו סע יו ןוא --- סעומש ןעגנַאל ַא יז טימ טָאה ,רעטכָאט רעד טימ

 יד יו ,ןָאטעגפױא רעמ טָאה ץנעוורעטניא ןייז ..טגייצרעביא סעּפע ןיא ייז רע

 רעבירעד ןוא ,טסוװעג סָאד טָאה טכירעג עשיטָאטש סָאד ןוא ײצילָאּפ רעװעשרַאװ

 ."ןיבַאר,, םוצ טרירעפסנַארט סעצָארּפ ןצנַאג םעד

 :טנעדיצניא רעדנַא ןַא

 ןיא טפיטרַאפ ,רועיש םייב ןציז רימ ,הלדבה ךָאנ ,שדוק תבש יאצומ זיא'ט

 ליוו רע ...רעטגערעגפיוא ןוא רעטמַאלפעצ ַא ןיירַא טמוק דיי רערעטלע ןַא ,ןענרעל

 -ַאּפ םוצ ןרינָאפעלעט רעדָא ,ןּרָאפ ,העש רעטעּפש רעד ןיא ,ןיוש לָאז בר רעד זַא

 -עגכָאנ םיא ןבָאה סעסקיש זַא ,ײװמַארט ןיא םיא ןופ טכַאל'מ ןַא ,טּפױה-יײציל

 טכערבעצ -- םוטַאמיטלוא ןַא רע טיג -- ןיוש טשינ טייג בר רעד ּביוא ...טעּפש

 ןופ סױרַא זיא ,םידימלת יד ןופ רענייא ..ּפָאק ס'בר ןטימ ןעמַאזוצ ןביוש יד ר

 -נקידײלַאב ענייז רַאפ שינעקישנָא ןַא ןייז קסּפ-םייקמ ןּפַאכ ךיז טלָאװעג ןוא דלודעג

 ,קירוצ םיא טלַאה בר רעד ...רעטרעוו עקיד

 רע טניפעג לכ'םדוק ןוא גנוקױרַאב-קיטקַאט עכעלטנייוועג ןייז טצונ בר רעד

 ,טריסַאּפ טָאה ָאד סָאװ,סיוא

 זיא ןקעטש ןבָארג ןוא דרָאב רעגנַאל רעד טימ דיי רעד זַא ,סיוא ךיז טזָאל

 גנַאל רע טָאה ...םיא ןופ ןכַאל סעסקיש ייווצ יװ ,טקרעמַאב ןוא יײװמַארט ןיא ןיײרַא

 רעד ...ּפעק יד ןיא ןרָאפרַאפ ןוא ןקעטש םעד ןביוהעגפיוא ךיילג רָאנ ,טרַאװעג טשינ

 -סערַא ןיא דיי רעד .ײצילָאּפ ןפורעג ,ײװמַארט םעד טלעטשעגּפָא טָאה רָאטקודנַאק

 טציא ..עיצוַאק ףיוא ןרָאװעג טזָאלעגסױרַא ןוא העש עכעלטע ףיוא ןרָאװעג טריט

 !טעצָארּפ ַא טרַאװרעד דיי םעד טָאה

 ךיז רע טעװ רָאנ טשינ זַא ,טרעכיזרַאפ ןדיי םעד טָאה אנהכ דוד-המלש 'ר

 ןוא טפוש סלַא טכער ןייז ןצונסיוא טעװ רָאנ ,תונלדתש ךרוד םיא רַאפ ןעימַאב

 -עגסיוא ,לכש טימ ןרעוו ןָאטעג ףרַאד ץלַא רעבָא ,טכירעג ןשיטָאטש ןופ דילגטימ

 די רעד זַא ןזײװסױרַא ךיז טעװ סע ביוא ןוא --- טייקיטכערעג טימ ןוא טנכער

 -ייז סעסקיש יד זַא ןוא ּפעק-ןעיורפ ףיוא ןקעטש םעד ןבייה טפרַאדעג טשינ טָאה

 טָאה ,ףָארטש א ןעמוקעג ייז זיא'ס ןעוו וליפא ,ןרָאװעג ןגָאלשעצ ױזַא עקַאט ןענ

 -יטנַא ןלעטשּפָא ןלעו ןקעטש ןטימ ןוא טפוש רעד ןייז טרָאטעג טשינ דיי רעד

 | ..קיטש עשיטימעס
 ַא ןעגנערבסױרַא ןוא רעטימעג ןקיורַאב וצ ױזַא יוו טסווװעג טָאה בר רעד

 !לדצ-טּפשמ

 -הבישי טימ טכַארברַאפ תבש ןצנַאג םעד ,הבישי-שאר ַא ןעוועג רע זיא תבש

 שממ ךיז לָאמנייא טשינ ןעמוקעגסיוא זיא רימ .טיילעגנוי שרדמה-תיב ןוא םירוחב

 -- טנפעעג טשינ רעיט םעד ןעמ טָאה טכַאנרַאפ לייוו ,ףיוה ןיא ןענע'בנג'ניײרַא
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 ךָאנ רעױט םעד טנפעעג ןבָאה רימ ןוא הצע ןַא ךיז ןעוט םירוחב-הבישי רעבָא

 .רחשה תולע רַאפ

 שלש טעװַארּפעג ןוא ןענרעל ןיא טכַארברַאפ רעדיוו ןעמ טָאה החנמ רַאֿפ

 ןסעזעג רעדיוו ןעמ זיא ,הלדבה ןוא בירעמ ךָאנ .רעגייטש ןשי'דיסח ןפיוא תודועס

 ,תוצח םורַא זיב הדמתה טימ טנרעלעג ןוא תורמג טימ

 טשינ טָאה'ס .תונלבס עקידלַאװעג ןזיועגסױרַא רע טָאה ןענרעל םייב ךיוא

 טָאה'ס ,אישק ַא םתס טימ טרַאּפשעגניײא ךיז טָאה רוחב ַא זַא ,ןפָארטעג לָאמנייא

 ,קידלודעגמוא ,זייב ןרָאװעג טשינ דוד-המלש 'ר זיא ,הנבה-שוח רעד טלעפעג םיא

 רוחב םעד טנעקעג טָאה סָאװ ,גנוקרעמַאב זיא טשינ עכלעוו טכַאמעג טשינ וליפא ןוא

 רענעי זיב ,םענעי טימ ןעוועג לפלפמ ךיז ,טרעהעגסיוא םיא טָאה רע ,ןעמעשרַאפ

 "וצ ןוא ?ןשקמ םתס,, ןייז ןוא אישק ןייז תועט ַא זיא'ס זַא ,ןעזעגנייא ןיילַא טָאה

 ,ךעלטנפע סָאד ןבעגעג

 ןטצעל םעד רַאפ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג-זעיגילער רעזדנוא ןופ רעקירָאטסיה רעד

 -חרזמ ּפיט םעיינ םעדיטָא ףיוא ןלעטשּפָא סיוועג ךיז טעו טרעדנוחרָאי ןבלַאה

 :תונבר ןשיװטיל-שילױוּפ םוצ ןבעגעגוצ ךס ַא ךָאנ טָאה רעכלעוו ,בר ןשיעּפָאריײא

 ,טעטיױװיטקַא עכעלטפַאשלעזעג ,ןסיוו ךעלטלעוו

 םייח 'יילא 'ר ,רענווָאק ןנחלא-קחצי 'ר טרעהעג ןבָאה םינבר ּפיט ןקיזָאד םוצ

 זיא ,אנהכ דוד-המלש 'ר .ערעדנַא ןוא סענייר בקעי-קחצי ברה ,שזדָאל ןופ לזיימ

 ,םינבר ּפיט םעד-טָא ןופ רענייא

 וצ ןזיוװַאב לָאמעלַא רע טָאה ,"הרות ןופ ןטלעצעג , יד ןיא ןָאטרַאפ קידנעייז

 -ןַא ןיא ןקריוו ןוא ןגָאז ןענעק וצ ,גיהנמ רעזעיגילער-קיטסייג סלַא טייצ ןעניפעג -

 םענרַאפ ןיא טשינ טייוו שטָאכ ,םזינויצ ןרַאפ ןָאטעג וליפא ןוא -- ןרעפס ערעד

 -ןויצ םעניא טביולגעג טָאה רע .סענייר בױה רעדָא ,רעווילהָאמ לאומש יד ַא ןופ
 ןופ ןטלַאהעג רע טָאה ,טּפיױוהרעביא -- גנוסַאפפיוא דעזע-גולער רעד טיול לַאעדיא

 טרעדנוזַאב רָאג .עיגרענע ןוא טייצ ךס ַא טעמדיוועג וצרעד ןוא טײקטריזינַאגרָא

 ןופ רענייא ןעוועג ןוא ןליוּפ ןיא תונבר סָאד ןריזינַאגרָא ייב וויטקַא ןעוועג רע זיא

 ,ץישפיל לאקוחי 'ר טימ ןעמַאזוצ ?ןילױּפב םינברה תדוגא, רעד ןופ רעדנירג יד

 ןיא בר רעירפ) רעדורב ס'ניבר רערעג םעד ,רתלא לעדנעמ 'ר ןוא בר רעשילאק

 ,(שילַאק ןיא בר רעטעּפש ןוא ,שזדָאל ליב ,ץינאיבאּפ

 ןרעסערג ַא ןופ תובישי ןבָאה לָאז עשרַאװ ךיוא זַא ,טקריוועג ךס ַא טָאה רע

 ךיז ןעניפעג עשרַאװ ןיא זַא ,ןרָאװעג טצַאשעג זיא ןרָאי רע230 יד ןיא .םענרָאפ

 ףיוא .טלַאהסיוא רעייז רַאפ טגרָאזעג ךס ַא טָאה רע .םירוחב-הבישי טנזיוט 10 םורָא

 טרָאד .םיא ךרוד ןצנַאגניא טריטקעריד ,ץוביק רעלעיצעּפס ַא ןעוועג זיא ,10 עשנעג

 ןיז ןטסטיירב ןיא םיחקּפ ןוא םייולע ןפָארטעג תורוש יד ןופ רעביירש רעד טָאה

 עקינייא ;טפַאשנסיוװ-הרות וצ טעמדיוװעג ןצנַאגניא ךיז ןבָאה ייז --- רעטרעוו יד ןופ

 ןלָאז ייז ןעועג םיכסמ טָאה דוד-המלש 'ר ןוא "ינומכחת,, יד ךיוא טכוזַאב ןבָאה

 .ןענרעל טרָאד

 ןרָאװעג טלייועג רע זיא ,ןלױּפ ןיא לארשי-תדוגא רעד ןופ גנודנירג רעד ייב

 ןוא קיטילָאּפ ןיא ןשימ ךיז ןביוהעגנָא טָאה הדוגא יד ןעוו רעבָא .טנעדיזערּפ סלַא

 ךיז ןוא ןגיוצעגקירוצ ךיז רע טָאה ,םזינויצ ןגעק ףמַאק ןקיטפעה ַא טריפעגנָא טָאה

 טָאה רע .דילגטימ רעלעיציפָא ןייק קידנרעוװ טשינ ,יחרזמ רעד וצ טרעטנענרעד
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 -יפָא ןייק ןרָאװעג טשינ ץלַא רעבָא ,ןטעטיוויטקַא יחרזמ טימ טריציפיטנעדיא ךיז

 ,שטנעמייײטרַאּפ רעלעיצ

 רעיײטשרָאפ רעד ןעוועג ךָאד רע זיא ,שטנעמ רעשיאייטרַאּפמוא ןַא קידנעייז
 רעכלעזַא סלַא ןוא -- ץנעגַא רעשידיי רעד ןיא םוטנדיי ןזעיגילער-שיליוּפ ןופ

 רעסיוא ייס ןוא ,ץנעגַא רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ייס ,םוטנדיי עשיליוּפ סָאד ןטָארטרַאפ

 טרָאװ ןייז וװ ,ןצנערעפנָאק עלַאנָאיצַאנרעטניא ןיא טקילײטַאב ךיז ,ןעמַאר עריא
 ,טעטירָאטיױא עזעיגילער ַא יו ,ןרָאװעג טרעהעג זיא

 ךיז ץיקסנעזדָארג רזוע םייח 'ר ןוא "םייח ץפח ,, ןטימ ןעמַאזוצ ךיוא טָאה רע
 ןקידנעטש ןיא ןעועג זיא רע .םוטנדיי ןשיסור םנופ לרוג ןגעוו טגרָאזעג קרַאטש
 "הרזעה דעו, םעד ןדנירג םייב לעיצעּפס ,ל"צז ןיבר רעשטיווַאבויל ןטימ טקַאטנָאק

 ,םוטנדיי ןשיסור ןרַאפ
 רעשידיי רעטסערג רעד ןיא בר ןעוועג אנהכ דוד-המלש 'ר זיא רָאי קיצפופ

 בר-טּפיוה סלַא ןרָאװעג טכַארטַאב ןרָאי עטצעל יד ןיא ןוא --- עּפָארײא ןיא הליהק
 -לוש רעטרעדנוה ןוא ןפליהעג ערעייז טימ םינבר עלעיציפָא קילדנעצ-יירד ַא ןופ

 .יםיגיהנמ עזעיגילער ןוא תוארוה ירומ ,םינבר

 םינבר רעטרעדנוה ןעוועג ךימסמ רע טָאה ערעירַאק-תונבר רעגנַאל ןייז ןיא
 ,םיגיהנמ עקיטסייג ןוא

 טיג סע יוװ ,םזיניויצ םוצ גנויצַאב ןייז ןגעו ךירטש ןטנַאסערעטניא ןַא ךָאנ

 :לקנערפ רסיא ברה רעביא

 ךָאנ ןגירק וצ ידכ ,םיכודיש עוויטקיפ ןופ גנַאג רעד ןעגנַאגעגנָא זיא סע ןעוו
 -נָאק רעשילגנע רעד טָאה ,(דנַאלגנע) טכַאמ-ןטָאדנַאמ רעד ןופ ןטַאקיפיטרעס-סעזיוו
 ןופ ןטַאריײה עוויטקיפ יד ףיוא קידנגָאלקַאב ךיז ,םיא טימ סעומש ַא טַאהעג לוס
 ...תעד-תבינג טסייה סָאד זַא ןוא ,םיצולח

 :טרעפטנעעג םיא קידנעלכיימש ןוא טרעהעגסיוא םיא טָאה דוד-המלש 'ר

 טריפעג ןענעז רימ עכלעוו ףיוא ןגעוו עקיבלעז יד ףיוא זַא ,הלבקב ןבָאה רימ
 ,לארשי ץרא ןייק ןרעקקירוצ ךיז רימ ןזומ ןגעוו עקיבלעז יד ףיוא ,תולג ןיא ןרָאװעג

 -עג ןוא טע'בנג'עג ן'פסוי טָאה'מ ,הבינג ךרוד תולג ןיא ןרָאװעג טריפעג ןענייז ןדיי
 ךרוד ,ןײרַא דנַאל ןיא ןענע'בנג'נײרַא קירוצ ךיז רימ ןזומ ױזַא ...םירצמ ןייק טריפ
 ,תולג םנופ ןסײרסױרַא ךיז הבנג

 רעד ןיא ,חסּפ ןופ טכַאנ רעד ןיא זַא -- ,ןבעגעגוצ רע טָאה --- ,זיא טקַאפ רעד--

 רעדניק :הבינג רעטשרע רענעי ןופ רכז ןוא לָאבמיס ַא רימ ןבָאה ,הלואג ןופ טכַאנ

 ..ןזיילסיוא סָאד ןפרַאד ןרעטלע יד ןוא ןמוקיפא םעד ןענע'בנג
 טסייג רעשידיי רעד ןעוועג טנעָאנ רעייז זיא'ס ןעמעוו ,לוסנָאק רעשיטירב רעד

 סיורג טַאהעג רעפטנע ןקיזָאד םענופ טָאה ,םזינויצ םוצ וויטיזָאּפ ןגױצַאב ךיז ןוא
 ,האנה

 ןיבר רערעג ןטימ ןעמַאזוצ ,רֶע זיא ,םינבר רעװעשרַאו רעטרעדנוה יד ןופ
 ןוא (1940) ש"ת רָאי ןופ גנילירפ ןיא ןעוועג הלוע ןוא ןרָאװעג טעװעטַארעג ,לייצז

 -לֶצ ןייז ףיוא טקוקעג טשינ .טנגוי ןייז ןעמעשרַאפ וצ טשינ רעטלע ןייז ןיא ןזיװַאב
 ,גיהנמ ןשי'נבר ןופ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ןעמונעג ךיז ףיוא רע טָאה ,רעט

 טכַאמרַאפ ןבָאה סיצַאנ יד רעדייא העש עבלַאה ַא עשרַאװ טזָאלרַאפ טָאה רע
 -סייג ןייז טנכערעגניײרַא ,ןגעמרַאפ ץנַאג ןייז קידנזָאלרעביא ,ָארויב-טרָאּפסַאּפ םעד
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 ענייז ןוא עשרַאװ ןיא םש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,קעטָאילביב עכייר יד ,ןגעמרַאפ קיט
 "עג טנערברַאפ זיא ץלַא .םינינע-הכלה ענעדיישרַאפ ףיוא ת"וש ןוא םיבתכ ענעגייא

 י .עשרַאװ-ָאטעג ןיא ןרָאװ
 יד ןופ ךירדמ ןוא בר ,יבר רעד ןרָאװעג ןוא םילשורי טלַא ןיא רעבירַא זיא רע

 עריא ןוא םילשורי טלַא ןופ גנובעלפיוא רעד טימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא םיבשות עקיטרָא

 עקיטרָא יד רַאפ רעטנעצ ַא ןרָאװעג זיא זיוה ןייז ,ןשינעביילברעביא עשירָאטסיה
 -עגכרוד ןענייז ןוא םילשורי טכוזַאב ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד עלַא רַאפ ןוא רעניווונייא

 ,יברעמה לתוכ םעד וצ טריפעג טָאה סָאװ ,גנוניווװ ןייז ןופ סָאג יד ןעגנַאג

 ןשירָאטסיה-קילײה ןופ זיוה סָאד :גנוניווװ ַא טיירגעגוצ םיא רַאפ טָאה בושי רעד
 "וצ רֶע טָאה ,עשרַאװ ןיא יו ןוא .רטע ןב םייח 'ר לבוקמ םנופ גנוניוװ יד --- טרעוו

 -תסנכה יו ,טרָאס ןדעי ןופ תונקסע טימ ןעמונרַאפ ךיז ,ןיצ'יבר רעד טימ ןעמַאז
 ,המודכו דסחו הקדצ תודסומ ,הרות-דומלת ,םיחרוא

 ןגרָאזַאב וצ םיא ,הנווכ ערעדנוזַאב ַא ייברעד טַאהעג טָאה תישארה תונבר יד

 רע טָאה סָאד ןוא---טניווועגוצ ןעוועג זיא רע רעכלעוו וצ טפַאשרעריפ-הליהק ַא טימ
 סלַא טנַאקַאב ,לוש-הברוח יד ווו ,םילשורי-טלַא ןיא ךיז ןצעזַאב ןייז ךרוד ןגָארקעג

 ןופ רעטנעצ סלַא ןרָאװעג טבעלעגפיוא ןוא טײנַאב זיא ,"דיסחה הדוהי 'ר תוברוח,,
 ,טפַאשלעזעג רעשינבר

 דוד המלש 'ר זיא ,רעבַארַא יד ךרוד ןרָאװעג בורח זיא םילשורי-טלַא ןעוו

 -וקַא רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגסױרַא ,לוסנָאק ןשידנעלָאה ןופ ףליה רעד טימ ,אנהכ
  "טשגפיוא ץלַא זיא עשרַאװ ןיא יו ;די-יבתכ ןֹוא םירפס ענייז קידנזָאלרעביא ,עיצַאּפ

 ,םילשורי-יינ ןיא תונבר ַא ןטָאבעגנָא םעדכָאנ םיא טָאה'מ ןעוו .רעייפ ןיא ןעגנַאג
 -טוג ןשיטסירעטקַארַאכ ןייז טימ ןוא ןזיוועגקירוצ סע רע טָאה ,ביבא לת ןיא רעדָא
 :טרעפטנעעג לכיימש ןקיטומ

 טימ טַאהעג הנותח טלָאװ רע יװ סע זיא ,הליהק ַא רעביא טמענ בר ַא ןעוו ---
 עברַאה ַא זיא לָאמ ןטירד םוצ ,טַאהעג הנותח לָאמ ייווצ ןיוש בָאה ךיא ...הליהק רעד

 .!ןבָאה הנותח טשינ רעמ ןסָאלשַאב בָאה ךיא ןוא ,..הלאש

 "יורג יד ,עשרַאװ :ךודיש-טלעג ַא רַאפ טכַארטַאב רע טָאה ,ךודיש רעװעשרַאװ
 ..סוחיי רעטסערג רעד ,סוחיי רָאפ ךיז טימ טלעטש ,םילשורי-טלַא ...עכייר יד ,עס

 טדערעג טָאה רע ןעוו .סוחיי ךָאנ ןוא טלעג ךָאנ ןגיילרָאפ טנעקעג םיא ןעמ טָאה סָאװ
 ןרָאװעג זיא רע רעדָא ,ןרָאװעג ןסירעגקעװַא םיא ןופ ןענייז סָאװ ,תוליהק יד ןגעוו
 ךיז ןבָאה ןרערט ןוא ןטלַאהניא טנעקעג טשינ רעמ ךיז רע טָאה ,ייז ןופ ןסירעגּפָא

 רעמ רע טָאה ,טליפעג רע טָאה ,םילשורי ןָא ןוא עשרַאװ ןָא .ןגיוא ענייז ןופ ןסָאגעג
 | ..דמעמ ןייק טשינ

 ןוא עשרַאװ ןייז ןופ קעװַא קידנעייז ,ןטלַאהסיוא טנעקעג טשינ גנַאל טָאה רע
 ןיא ןוא -- רעמיטקילייה עקיד'תורוד עריא טימ םילשורי טָאטש רערעייט ןייז ןופ
 ח"כ ,המשנ ןייז טכיוהעגסיוא רע טָאה ,תונוגע ןפלעה ןופ טייקנעמונרַאפ רעד ןטימ
 ,ןדנוצעג טשינ ןיוש רע טָאה ,לטכיל-הכונח עטרעפ סָאד ,ד"ישת ,ולסכ

 (1956 ,קרָאי ןינ -- "רענַאקירעמַא רעד ,, טַאלבנכָאװ ןיא טקורדעג)
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 -- ךָאנ ןטכענ טשרע ,ןטכענ סָאװ ,ו
 !םיוב וטזיב ןעוועג !גייווצ וטזיב ןעוועג |

 טָאה סָאװ ,םיוב ַא ןופ טנַאה וטזיב ןעוועג
 ..!טָאג ןשימיוב ַא וצ ןוטעג הליפת

 -- ךָאנ ןטכענ טשרע ,ןטכענ סָאװ 'וד

 !ךָאמ ןשידלַאװ רעביא ןטָאש וטזיב ןעוועג

 3 -- םרוטש ןיא לגיופ ַא רַאפ טסענ וטזיב ןעוועג

 !םערָאװ ןטסעדנימ םעד רָאפ זיּפש וסזיב ןעוועג ןוא

 -- םיוק ןטכענ טשרע ,ןטכענ סָאװ ,וד
 םיורט וטזיב ןעוועג !םייה וטזיב ןעוועג

 טלַאפ ןוא טינק סָאװ ,רעייג ןזָאלמייה ַא רַאפ

 !דלַאװ ַא ןופ דנַאר םייב -- קעװַא רעדימ ַא

 !טלַאװעג רעצנַאג ןייד ןיא -- טנייה ןעזעג ךיד בָאה ךיא

 --- בָארג ןוא טלדנַאװרַאפ טנייה ןעזעג ךיד בָאה ךיא
 וּפָאק ןכעלשטנעמ ַא רעביא ןבייה ךיז
 -- יור ןוא טעכָאפעצ טנייה ןעזעג ךיד בָאה ךיא
 !יורפ ַא ןופ ּפָאק ַא רעביא ןבייה ךיז

 לטעטש ַא ןיא 1903 רָאי ןיא ןרָאװעג ןרױבעג -- רעטכיד -- רעּפַאנש רעב
 .ןעמוקעגמוא .עשרַאו ןיא טניוװועג ןברוח ןזיב 1933 ןופ .עיצילַאג ,גרעבמעל ןבעל

 ענייז .שוח ןלַאיצָאס ןקרַאטש ַא טימ רעקיריל .ןעגנולמַאז-רעדיל ריפ ןבעגעגסױרַא
 עזערַאוװ ןיא טניווועג טָאה רעפַאנש .רוטַאינימ ןיא סעידעגַארט ,סעמַארד --- רעדיל
 .דנַאלשטייד-רעלטיה טימ טפַאשדניירפ ןוא סַאה-ןדיי ןופ ןרָאי עטסרעטיב יד ןיא
 ןיא .םוי לכב השעמ -- עשרַאו ןופ ןסַאג יד ףױא ןלַאפרעביא -ןדיי עשינַאגילוכ
 ןופ דיל רעועעשרַאװ סָאד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא גנומיטש רערעטצניפ רעד טָא
 .ָאד ןעגנערב רימ סָאװ ,גָאלקנָא ןוא גָאלק
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 -- דנילב ןוא טעכויעצ טנייה ןעזעג ךיד בָאה ךיא
 ...!דניק ...ןופ לּפעק ַא רעביא ןבייה ךיז

 ןעזעג ךיד בָאה ךיא וַא ,טנייה ןעזעג ךיד בָאה ךיא
 -- -- םעלבמע ןוא ףרַאש ַא טימ גנוי ַא ןופ טנַאה ןיא

 !שטנעמ --- זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,גנוי ַא ןופ טנַאה ןיא
 .י!שטנעמ ןזעוועג ןטכענ זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ

 טנַאה רעד ןיא טפמַארקרַאפ טנייח ןעזעג ךיד בָאה ךיא

 | --- גנוי ןקיזָאד םעד ןופ

 !דנַאל סָאד --- "סנייז,, ןוא !קרַאּפ רעד זיא ?סנייז,, סָאװ

 -- רע רָאנ ,רע סָאװ ןוא

 !דרע עקיזָאד יד ןעניווװַאב וצ טכער ַא טָאה

 | --- זיולב רָאנ רע ןוא

 !םייה ַא ףיוא טכער ַא טָאה

 , ..?זיוה ַא ףיוא טכער ַא טָאה

 ,טזױלבטנַא ןוא ךערפ ױזַא ןעזעג ךיד בָאה ךיא

 -- בָארג ןוא טעכויעצ ,דנילב ןוא טעכָאפעצ
 ..!ּפָארַא ןזָאל ךיז ןוא ףױרַא ןבייה ךיז

 --- ּפָאק ןכעלשטנעמ ַא רעבירַא ןזָאל ךיז ןוא

 ...!דיי םענעקַָארשעצ ,םעניילק ַא ,םענייא ןופ

 -- ךָאנ ןטכענ טשרע זיא ןעמָאנ ןייד סָאװ ,וד
 !טיווצ
 ,ךיי ַא ןופ ּפָאק רעביא ,ךיג ױזַא טסָאה סָאװ ןוא
 ,טנַאה רעמַאזיורג ַא ןיא ,גנוי ַא ןופ טנַאה ןיא
 -- -- טסמַאטש וד ןעמעוו ןוא ןענַאװ ןופ ןסעגרַאפ

 ,.!טילבעג ןוא טּפסָאנקעג וטסָאה ךָאנ ןטכענ זַא ןוא

 -- םיוק טשרע ןטכענ !ַא ,ןטכענ זַא ןוא

 ,י!םיוב וטזיב ןעוועג !גייווצ וטזיב ןעוועג

 ,1937 ,עשרַאוװ ,"רעטרעוו עָאלב;, :ךוב ןופ
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 . . . סַאג רעד ףיוא עשרַאװ ןיא

 )קי 2

 סַאג רעד ףיוא עשרַאװ ןי

 קלָאפ ַא טנָאירַאפ םוא טפיול
 ךעלעטיה עניילק טימ

 .ייקער עגנַאל ןוא
 טגרָאזרַאפ רעמינּפ יד
 ףיט ןענערב ןגיוא יד

 ענעגנַאגרַאפ ןופ רעצ טימ
 ,געט"-המחלמ

 א

 ,טלַאק ןענעז טנעװ-טָאטש יד
 ,טרַאה-קיברָאה זיא קורב רעד
 ,ןייטש ןופ ןייוו-שודיק טיצ'מ
 ,טנעוו יד ןופ הנויח
 טציז ?ןרָאה-עּפש., םייב
 ,ףייטש ןוא זייב עטכַאילש ַא

 ריא וצ ךיז ןקערטש

 ,טנעה-ןדיי עטפמַארקרַאפ

 קלָאפ סָאד טָאה רעטכעט רָאנ

 טלעוו רעד ףיוא ןעמוקעג

 עשיערבעה עטסערג ןוא עטסטמירַאב יד ןופ רענייא -- רואינש דניקלַאז-ןמלז

 ,וָאלקשש ןיא 1887 רָאי ןיא ןרָאועג ןריובעג ןזיא ,ןטעָאּפ וא סרעקיַאזָארּפ עשידיי ןוא

 ןיא (ץיצידעמ) טרידוטש ןוא ,טריגַאדער ,ןבירשעג ,טניװועג .עינרעבוג רעוועליהָאמ

 טליױועג טפָא .ביבא לת ,םילשורי ,קרָאי וינ ,ןירַאּפ ,ןילרעב ,עשרַאוװ ,ענליוו ,סעדָא

 ַא טימ טַאהעג הנותח .עשרַאװ ןיא גנַאל ןרָאי ןליפא ,גנַאל םישדח טניוװועג ןוא

 ,1906 -- עשרַאוװ :עטַאד יד ןגָארט ענייז רעדיל ךסַא .רעטכָאט רעשידיי רעועשרַאווװ

 -ענרַאפ סָאװ -- ןעגנולייצרעד ןוא ןענַאמָאר עסיורג ענייז .ןו"ַאא 1912 ,1910 ,8

 ,דנַאלסור ןיא רָאפ ןעמוק ,שיערבעה ןיא ןוא שידיי ןיא דנעב קנילדנעצ ַא ןעמ

 רע ;עשרַאוו ןופ ןָאפ ןפיוא זיא *ךורבנעמַאזצ,, ןַאמָאר ןייז .דנַאלשטייד ,ךיירקנַארפ

 טשינ טציא זיב םרָאפ-ךוב ןיא ,סרואינש קרעוו ערעדנַא ךָאנ יװ -- רעבָא זיא

 וצ ןעמוקעג ,קרָאי וינ ןיא 1959 רַאורבעפ ןיא ןברָאטשעג ןיא רואינש .ןענישרעד

 .םעה ילודג יד ןופ םירבק יד ןבעל ביבא לת ןיא ןר רעקיביײיא
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 ,טיונ ןוא קערש ןשיווצ
 ,יורטש ףיוא ןוא ןרעדעפ ףיוא
 ,טפַאז-ןשרַאק -- ןּפיל יד
 ,דַאלָאקָאש --- ןגיוא יד
 טקעדַאב טיוה-לרעּפ יד

 ,יוט ןכעלטנגוי טימ
 דרעב-ןוטלָאק ןשיווצ ןופ
 ,ייז ןענייש ךעלטייש ןוא

 תונבל עװעזָאר יו

 ;רָאה --- סנקלָאװ עבירט ןיא
 ,לגייפ-סקינעפ הנחמ ַא
 ,ןברַאפ עכעלרעדנווו טימ

 - ׁשַא ןופ ךיז ןגיולפעצ
 ,רוד ןטנערבעגּפָא םייב
 יז ןופ טלַארטש גנונפָאה יד

 -- ?אבס לארשי,, ,ןיינ ,ָא

 ,טלַא טשינ-רָאג ךָאנ זיא רע

 !טַאמ טשינ-רָאג ךָאנ זיא רע
 ןביוט ענייז ןעילפ טָא
 לובמ ן'כָאנ ?סנטסַאק,, ןופ
 עקסווָאקלַאשרַאמ ןופ טכַארּפ םוצ

 ,.,טאיווש יווָאנ ןופ ןוא
 1929 עשרַאװ

 -- 1944:1903 ,ןעמעָאּפ וא רעדיל -- רָאי קיצרעפ :ךוב ןופ

 (טעטשש :לקיצ) .1945 קרָאי וינ
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 ןַאמרעדיינש-ןימיש ַאנילַאה

 סרעגעלרַאפ רעװעשרַאװ ערעדנַא ןוא ןימיש ןימינב ןגעוו תונורכז

 )קי -2

 סָאד ןרָאװעג טקעמענּפָא ךיוא זיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ תוברוח יד יה

 יד רַאפ סערדַא רעטנַאקַאב טוג ַא ןעוועג יא סָאװ ,7 יקּפילָאװָאנ ףיוא זיוה

 יירד ןופ ךשמב .טלעװ רעצנַאג רעד רעביא ךוב ןשידיי ןופ סרעבָאהביל

 גָאלרַאפ רעד ןענופעג ךיז 7 יקּפילָאװַאנ ףיוא טָאה ,ןליױּפ ןברוח ןזיב ,רָאי קילדנעצ

 ,ןליוּפ ןיא ןגָאלרַאפ עשידיי עטסקיטכיוװ ןוא עטסטלע יד ןופ רענייא ,!לַארטנעצ,

 סָאװ ,"לַארטנעצ , ןופ רעדנירגטימ ַא ןעוועג זיא ,ןימיש ןימינב ,רעטָאפ ןיימ

 ןכױה ַא ףיוא טלעטשעגקעװַא לָאמ ןטשרע םוצ יירעגעלרַאפ עשידיי סָאד טָאה

 ןקיזָאד םעד םורַא .םעטסיס:סגנוטיירּפשרַאפ רענרעדָאמ א טימ ָאווינ"סטפעשעג

 עשיערבעה ןוא עשידיי עטסטנענימָארּפ יד ןופ לָאצ ַא טלמַאזעג ךיז ןבָאה גַאלרַאּפ

 ןוא סרעקיפַָארג עשידיי ךיוא יו ,ןגָאגַאדעּפ ןוא סרעקירָאטסיה ,ןטסירטעלעב

 ,רוטַארעטיל-רעדניק עכייר יד ןוא רעכיבלוש יד טריצַאב ןבָאה סָאװ ,סרעלטסניק

 רעוועליהָאמ ,ווָאלקש ןיא 1880 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןימיש ןימינב

 ןייק ןרָאפ טפָא טגעלפ ןוא רחוס:האובת ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז .עינרעבוג

 .החּפשמ ןייז טכַארבעגרעבירַא ןרָאי רעקיצניינ בייהנָא ןיא טָאה רע ווו ,עװקסָאמ

 .עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז החּפשמ יד טָאה רעטעּפש לסיב ַא

 רעטניה טַאהעג ןוא טלַא רָאי ןציירד םיוק ןעוועג טלָאמעי זיא רעטָאפ ןיימ

 ןעמוקעגנָא ךיילג רע זיא לַאפוצ ַא ךרוד .גנויצרעד עשידיי עלענָאיצידַארט ַא ךיז

 ץנַאג ןייז רע טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ?ףסָאיחַא, גַאלרַאפ ןיא עלעטש ַא ףיוא

 "יניא עשירענַאיּפ ןזיװעגסױרַא טָאה רע .יירעגעלרַאפ רעשידיי ןבעגעגּפָא ןבעל

 ןסיורג ַא ןופ רענעלּפ עשירעגעלרַאפ ןכעלקריוורַאפ וצ עיציבמַא ןוא וויטַאיצ

 ,טרעוו ןקידרעיוד ןופ ןוא !םענרַאפ
 ןביוהעגנָא רעטָאפ ןיימ טָאה טייקיטעט עשירעגעלרַאפ עקידנעטשבלעז ןייז

 -םיוא החּפשמ רעד ןיא זדנוא ייב זיא'ס ןוא 1905 ןופ דָאירעּפ-םערוטש םעד ןיא

 1905 ןיא זיא רעטָאפ ןיימ ױזַא יו ,םעד ןגעוו "עדנעגעל ,, יד ןרָאװעג ןטיהעג

 ליפ טַאהעג טָאה רע םגה .רושָארב ַא סניגלָא ןבעגסױרַא רַאפ טריטסערַא ןעוועג

 טנעָאנ ןענַאטשעג טלָאמעד ןיוש רעבָא רע זיא ,ןטסידנוב ןשיווצ דניירפ עטנעָאנ

 ןופ רָאטַארטסינימדַא ןרָאװעג רע זיא 1906 ןיא ןוא ןזיירק עשיטסינויצ יד וצ

 .ףַארגעלעט רעד עשרַאװ ןיא גנוטייצ רעשידיי רעכעלגעט סװָאלָאקָאס םוחנ

 עשרַאוו ןיא ןריױבעג ,ןַאמרעדינש .ל .ש ןופ יױרפ ,ןַאמרעדיינש ןימיש ַאנילַאה

 .ןירעצעזרעביא ,ץירעלעטשטפירש .קרָאי וינ -- 1940 ,זירַאּפ -- 1933 .1908 רָאי ןיא

 ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ןופ ןירעטעברַאטימ .שילגנע ןוא שיליּפ ,שידיי טביירש
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 רעד ,לַאגעס הקבר טימ טנעקַאב ךיז רע טָאה "ףַארגעלעט,, ןיא קידנטעברַא
 ןופ ןעמוקעג רעירפ טייצ רעצרוק ַא טימ זיא סָאװ ,גנוטייצ רעד ןופ ןירַאטערקעס
 ךיוא טָאה סָאװ יורפ סווָאלָאקָאס ןופ הבורק ַא ןעוועג זיא יז .עוװעקַאמ טָאטשמיײה ריא
 טָאהעג הנותח עטַאט רעד טָאה רעטעּפש לסיב ַא .לַאגעס םייה רעד ןופ ןסייהעג
 ,הנותח רעד ףיוא ןעוועג ןענייז סווָאלָאקָאס יד ןוא לַאגעס הקבר טימ

 "כוב ַא טעדנירגעג רעטָאפ ןיימ טָאה ,1907 םורַא ,הנותח ןייז ךָאנ דלַאב

 רעטנַאקַאב ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,22 סעקװעלַאנ ףיוא גַאלרַאפ ַא ןוא גנולדנַאה

 םיא טָאה ,שטנעמסקלָאפ ַא רוטַאנ רעד ןופ קידנעייז .עשרַאװ ןשידיי ןיא טקנוּפ
 טלָאמעי זיא עשרַאװ סָאװ ,רוטַארעטיל-ןושל-עמַאמ רעכעלמיטסקלָאפ רעד וצ ןגיוצעג

 עירעס ַא טימ טייקיטעט עשירעגעלרַאפ ןייז ןביוהעגנָא טָאה רע .רעטנעצ ריא ןעוועג
 -ַאלּפ סָאד ,"קעטָאילביב-טייצ ,, נ"א ןרושָארב ,עשיטסילַאיצָאס סנטסניימ ,ערעלוּפָאּפ

 ןייז ןופ דָאטעמ רעד ןרָאװעג ןָא טלָאמעד ןופ זיא ןקעטָאילביב ןוא סעירעס ןרינ
 ,טעברַא

 ןקידנסקַאװ םעד ןקידירפַאב טפרַאדַאב טָאה סָאװ ,"קעטָאילביב-טייצ,, רעד ךָאנ
 זיא ,ןעמעלבָארּפ עלַאיצָאס ענײמעגלַא רַאפ רענעייל ןשידיי ןגנוי םעד ייב סערעטניא

 -יילק לָאצ ַא ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,(1908) ייקעטָאילביב-לַאסרעװינוא,, יד ןעמוקעג

 עד יג ,ןוסמַאה טונק יװ ,רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןופ סרעטסיימ יד ןופ ךעלכיב ענ
 ןושרג רעקיַאזָארּפ ןשיערבעה םעד ןופ ןעגנולייצרעד גנולמַאז ַא ךיוא יוװ ,ןַאסַאּפָאמ
 ךשמב ןָא טלָאמעד ןופ זיא סָאװ ,יקסנילרַאק .ב ןופ גנוצעזרעביא רעד ןיא ,ןַאמּפָאש
 -ענרעטנוא עשירעגעלרַאפ יד ןיא רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוװעג ןרָאי ןופ
 ,רעטָאפ ןיימ ןופ ןעגנומ

 ןיימ ןסיוטשעג טָאה ?קעטָאילביב-לַאסרעװינוא , ןופ גלָאפרעד רעסיורג רעד
 רֶע סָאװ ,גנומענרעטנוא רעשירעגעלרַאפ רעזעיציבמַא רָאג ַא וצ ןטערטוצוצ רעטָאפ
 ."קעטָאילביב-טלעוו עסיורג סנימיש,, ןבעגעג ןעמָאנ ַא טָאה

 ןסיורג םעד ןופ רעטסומ ןטיול ןרָאװעג ןפַאשעג זיא "קעטָאילביב-טלעוו,, יד

 ןַא טלקיװטנַא טלָאמעי טָאה סָאװ ,רודגיבא-ןב ןופ "הישות,, גַאלרַאפ ןשיערבעה

 עשיערבעה 200 ךרע ןַא ןבעגעגסױרַא טָאה ןוא עשרַאװ ןיא טייקיטעט עשיגרענע
 .רוטַארעטיל-טלעוװו רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא ךס ַא ייז ןשיווצ ,רעכיב

 ןיא "?קעטָאילביב-טלעוו רעסיורג סנימיש , ןיא ןענייז 1909 רָאי ןופ קידנבײהנָא
 -פניפ עטצעזעגרעביא ןוא עלעניגירַא 66 ןעגנַאגעגסױרַא טייצ רָאי יירד ןופ ךשמ
 דלעפ ןפיוא וטפיוא רעסיורג רָאג ַא ןעוועג טלָאמעד זיא סָאד .ךעלכיב עקידנגיוב
 ןבעגסױרַא ןקיסעמלגער ןיא ןענַאטשַאב זיא וטפיוא רעד .יירעגעלרַאפ רעשידיי ןופ
 ַא ןוא יּפָאק 25 טסָאקעג טָאה לכיב ַא --- זיירּפ ןרעלוּפָאּפ רעייז ןיא ,ךעלכיב יד

 ןוא -- לבור 250 זיולב טסָאקעג טָאה ךעלכיב 24 רַאפ טנעמַאנָאבַא רעכעלרעי

 -יל טלעוו רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא טימ רצוא-רעכיב ןשידיי םעד ןרעכײרַאב ןיא

 סע סָאװ גנידצלַא ןופ שימעג ַא ןעועג זיא ךעלכיב יד ןופ ביילקסיוא רעד

 ןשידיי ַא ןופ טָאה סָאװ ,רענעיל ןשידיי ןגנוי םעד ןריסערעטניא טנעקעג טָאה

 ןגעוו ןסיוו ןוא גנודליב ךיוא רָאנ ,סונעג ןשירעלטסניק זיולב טשינ טרַאװרעד ךוב

 ןעגנוצעזרעביא ןיירַא ?קעטָאילביב, רעד ןיא ןענייז םורַא ױזַא .טלעוו רעטיירב רעד

 יו ,עטכישעג-טלעוו ןוא רעשידיי ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא ,ןרוטַארעטיל עדמערפ ןופ
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 ןבָאה סָאװ ,ןטעָאּפ ןוא סרעקיַאזָארּפ עשידיי עגנוי ןופ ןעגנופַאש עלעניגירָא ךיוא
 ,"קעטָאילביב-טלעוו, רעד ןיא טריטויבעד ןלַאפ ךס ַא ןיא

 -ָאילביב-טלעוו, רעד ןיא סױרַא ןענייז סָאװ ,ךעלכיב 24 יד ןופ המישר רעד ןיא
 .מ .י ,ענייה ךירנייה ,יכנָא .י .ז :סרעביירש עקיזָאד יד ןטָארטרַאפ ןענייז ,"קעט
 ןמלז ,גרעבנייטש הדוהי ,גרעברעייפ .ז .מ ,יקסוװַאטס .מ ,ױדרָאנ סקַאמ ,גרעבנסייוו
 עשידיי; סצערג דנעב ייווצ סױרַא ןענייז םעד ץוחַא .רעלצינש רוטרַא ןוא רואינש
 ,ןילטייצ ללה ןופ טריגַאדער ,"עטכישעג

 זיא רעטקַארַאכ ןשיטקַאדיד ַא ןופ רעכיב רַאפ גנַאלרַאפ רעד זַא ,סיוא טזייוו

 רעסיורג סנימיש , ןופ המישר רעד ןיא לייוו ,סיורג סרעדנוזַאב ןעוועג טלָאמעד
 ףניפ עקידרעטייו יד ץוח ,רימ ןעניפעג גנַאגרָאי ןטייווצ ןיא ?קעטָאילביב-טלעוו
 -ילער ןוא סנביולג ןופ עטכישעג יד, דנעב יירד ךיוא ,"עטכישעג עשידיי, דנעב

 ,"איבנה והימרי,, ,סורַאצַאל ץירָאמ ,דומלת ןגעוו גרובצניג ר"ד ןופ דנַאב ַא ,"ןענָאיג
 ךיוא יו ,"סטכעלש ןוא סטוג ןופ םעלבָארּפ סָאד,, ,ןילטייצ ללה ןופ ןעייסע דנעב ייווצ

 ,ןילטייצ ללה ןופ ןטפירש ערעדנַא דנעב ייווצ
 גנַאגרָאי ןטייוצ ןיא ןענייז סרעקיַאזָארּפ ןוא ןטעָאּפ עשידיי עגנוי יד ןשיווצ

 םהרבא ןוא דלעפנזָאר הנוי ,שטייט השמ ןטָארטרַאפ ןעוועג ?קעטָאילביב., רעד ןופ
 ,ןגָאלָאנָאמ לכיב עקיזָאד סָאד ,יכנָא .י .ז ןופ "אבא 'ר, סױרַא ךיוא זיא סע .ןעזייר

 ַא ףיוא ןרָאװעג טקורדעג זיא ,טַאהעג ביל קרַאטש ןיײלַא טָאה רעטָאפ ןיימ סָאװ
 סָאװ ,ָאקטַארק .ב ןופ ןעגנונעכייצ ןוא ןטעיניװ טימ טריצַאב ןוא ריּפַאּפ ןרעסעב
 סרעקיפַארג עשידיי עגנוי יד ןשיוװצ ןָאנבױא ןיא טקורעגסױרַא טלָאמעד ךיז טָאה
 ,ץרּפ .ל .י ןופ זיירק ןטנעָאנ םוצ טרעהעג טָאה ןוא

 טרירטנעצנָאק רעמ ץלַא ךיז גַאלרַאפ רעד טָאה טייקיטעט רעקידרעטייוו ןייז ןיא

 סָאד ןעוועג טלָאמעד זיא עיציזָאּפ עטסקיטכיוו יד ןוא ,קיטסירטעלעב רעשידיי ףיוא

 ַא ןוא רָאטקעּפס .מ ,יקסניּפ דוד ,שַא םולש ןופ ןטפירש דנעב 5 ןבעגסױרַא
 המישר יד ןקידנערַאפ וצ ."ףוג לעב הירא, ,קילַאיב .נ .ח ןופ גנולייצרעד עניילק

 יד ןבעגוצ ךָאנ ןעמ ףראד ,"קעטָאילביב-טלעוװ רעסיורג, רעד ןופ סעבאגסיוא
 ַא ןוא םױבטסַאמ לאוי ןופ ךוב ַא ,סילקיר .ַא ןופ יָאטסלָאט וועל ןגעוו גנולדנַאהּפָא
 .ַאװָאקשעשזָא ַאזילע ןירעביירש רעשיליוּפ רעד ןופ ןדיי ןגעוו ןעגנולייצרעד דנַאב
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 -סגַאלרַאפ רעטעדנירגעג יינ רעד ןיא ףתוש ַא יו ןיירַא רעטָאפ ןיימ זיא 1911 ןיא
 עשּפיה ץנַאג יד ןעװעג זיא תופתוש םוצ רעייטשוצ ןייז ,"לַארטנעצ,, טפַאשלעזעג

 ."גַאלרַאפ סנימיש,, ןופ סעבַאגסיױוא לָאצ
 :ןטָארטעגנײרַא *לַארטנעצ , גַאלרַאפ םעד ןיא ןענייז רעטָאפ ןיימ טימ ןעמַאזוצ

 ,ענליוו ןופ קרעבערש .ש ,"הישות ,, גַאלרַאפ ןשיערבעה ןסיורג ןייז טימ רודגיבאזןב
 .("רחשה,, גַאלרַאפ) ןַאלּפַאק .מ ןוא ("שידיי,, ןוא ?סערגָארּפ , גַאלרַאפ) יקסדיל .י

 ןוא רעכיבנרעל עשיערבעה ןבעגעגסױרַא ןָא 1900 רָאי ןופ טָאה קרעבערש .ש
 עשידיי ךיוא ןבעגעגסױרַא רע טָאה 1908 טניז .רוטַארעטיל עכעלמיטסקלָאפ-זעיגילער

 עגַאלפױא עטשרע יד) .תובשחמ-לעב ןוא גרעבנסייוו .מ .י ,רעגינ .ש ןופ רעכיב
 רעביא טכַאמ רעד ךרוד ןרָאװעג טריקסיפנָאק בגא זיא קרעוװו סעתובשחמ-לעב ןופ
 -ערש ןוא ,ַאװָאנָאדיריּפס אירַאמ ןגעוו ןוא םָארגָאּפ רעצעלדעש ןגעוו ןעלקיטרַא יד
 זיא 1910 ןיא .(הסיפת םישדח ייווצ וצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןענעז רבחמ ןטימ קרעב
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 -וצסיורַא ןטערטעגוצ יקסדיל .י רעגעלרַאפ רעװעשרַאװ ןטימ ןעמַאזוצ קרעבערש .ש
 םעד טלָאצַאב טכער יד רַאפ ןבָאה ייז .םירפס-רכומ עלעדנעמ ןופ קרעו עלַא ןבעג
 ןיא רַארָאנָאה רעכיוה ךעלנייוועגמוא ןַא ןעוועג זיא סָאװ ,לבור 10,000 עצנַאג רבחמ
 .ירעגעלרַאפ רעשידיי ןופ ןעגנוגנידַאב עקיטלָאמעד יד

 "הישות, גַאלרַאפ ןופ רעטלַאװרַאפ רעד טייצ ַא ןעוועג זיא ןַאלּפַאק יכדרמ
 קרעװ יד ןבעגעגסױרַא ןוא "רחשה, גַאלרַאפ םעד טעדנירגעג רע טָאה 1908 ןיא
 ןיא .ַא"א יקסניּפ דוד ,ןָאסלענצַאק .י ,רואינש .ז ,גרעבנגייפ לחר ,רָאטקעּפס .מ ןופ
 .יקסדיל בקעי ןופ ?סערגָארּפ,, גַאלרַאפ ןטימ טקינייארַאפ ךיז רע טָאה 0

 טמַאשלעזעג-סגַאלרַאפ עלַארטנעצ יד ןרָאװעג עקַאט "לַארטנעצ , זיא םורַא ױזַא
 רעקידרעטייו ריא ןיא רעבָא ךיז טָאה סָאװ ,רעכיב עשיערבעה ןוא עשידיי רַאפ
 רעד ןעוועג ךיוא זיא "לַארטנעצ,/ .שידיי ףיוא רקיע רעד טרירטנעצנַאק טייקיטעט

 עשידנעלסיוא טימ ןעגנודניברַאפ טּפינקעגנָא טָאה סָאװ ,גַאלרַאפ רעשידיי רעטשרע
 רעד רעביא סעבַאגסוא ענייז ןופ גנוטײרּפשרַאפ יד טריזינַאגרָא ןוא םיבושיי עשידיי
 "לַארטנעצ , ןופ גנוליײטּפָא ןַא ןרָאװעג טעדנירגעג ךיוא זיא סע .טלעוו רעצנַאג

 ,קרָאי-וינ ןיא
 סָאװ ,ןרַאדנעלַאק עשידיי ןבעגסױרַא ןעמונעג ךיוא *לַארטנעצ,, טָאה רעכיב ץוח

 רעד רעביא רעלוּפָאּפ ןעועג טרעדנוהרָאי לטרעפ א רעכעה ןופ ךשמב ןענייז
 עשירעלטסניק ךיז ףיוא טָאהעג ןבָאה ןרַאדנעלַאק יד ןופ ךעלטנעוו יד .טלעוו רעצנַאג

 לארשייץרא ןופ רעדליב ,סעמעט עשילביב ףיוא סנטסניימ ,סעיצקודָארּפער עטרילַאק

 ןבָאה ךעלטייז עטסקינייװעניא יד ןוא ,ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי עטמירַאב ןופ רעדָא

 עשידיי ןוא ןטָאדקענַא ,םיקוסּפ ,ןעמזירָאפַא ,לַאירעטַאמ-ןעייל םענעדיישרַאפ ןטלַאהטנַא
 -שטניו עשירעלטסניק ןבעגסױרַא ןעמונעג ךיוא טָאה "לַארטנעצ ,, ,עיצַאמרָאפניא
 .רעלוּפָאּפ קרַאטש ןעוועג ןענייז סָאװ ,הנשה-שאר ףיוא ןטרַאק

 רעד) "ןבעל סָאד, גנוטייצנָאט יד טפוקעגּפָא *לַארטנעצ,, טָאה 1914 ביײהנָא

 ןוא ןרָאװעג טכַאפריפרַאפ שזַאריט רעד זיא םישדח ייווצ ןופ ךשמ ןיא .(דניירפ
 טלעטשענּפָא רעבָא ךיז טָאה יז .גנַאלקּפָא ןסיורג ַא רָאג טַאהעג טָאה גנוטייצ יד
 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ
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 זיא המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא
 געלפ דניק ןיילק ַא יו .סרעביירש עשידיי ןופ רעטנעצ ַא ןרָאװעג זיוה רעזדנוא
 ןעמ טגעלפ ןשיט עטקעדעג ייב. ןטכַאנ-וצ-גָאטײרפ עקידלמוט יד ןעניוווייב ךיא
 ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ ,רעדיל עשידיי ןעגניז ןוא ןעמעלבָארּפ ענעדיישרַאפ ןריטוקכיד
 "וצפיוא ןוא ןעגנערברַאפ וצ טַאהעג ביל ןוא שטנעמ רעקיטסולסנבעל ,רעכעליירפ ַא

 סערעטניא ןפיט ַא טימ ,ענעטלַאהעגקירוצ ןוא עליטש ַא ,רעטומ ןיימ .טסעג ןעמענ
 עשירַארעטיל יד ןיא ןעמענ ליײטנָא טגעלפ ,ןסיו םענײײמעגלַא ןוא ןשידיי רַאפ
 ,סעיסוקסיד

 ןענייז סָאװ ,סרעביירש עגנוי יד ןכוזַאב זיוה רעזדנוא ןגעלפ סרעדנוזַאב
 טרָאד ךיז ןבָאה ןוא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג טַאהעג גנַאל טשינ טשרע סנטסניימ
 ףיוא ןײארַאפ-ןטַארעטיל רעד טריטסיזוקע טשינ ךָאנ טָאה סע .דמערפ טליפעג
 ןבוטש עטַאוװירּפ ןיא ןעמוקפיונוצ רעבירעד ךיז טגעלפ ןעמ ןוא ,12 עקצַאמָאלט

 -רעבירַא טָאה רע ױזַא יו ,טלייצרעד טָאה רעטָאפ ןיימ יו ,לשמל ,קנעדעג ךיא
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 םעד ךָאנ (רעלעקנוט רעד) לעקנוט ףסוי טסירָאמוה םעד עשרַאװ ןייק טכַארבעג
 ןריגַאדער וצ ידכ עשרַאו ןייק ןעמוק וצ טרישזַאגנַא ךעלטפירש םיא טָאה רע יו
 טּפַאלקעגנָא ריט רעזדנוא ןיא גָאט ןסיוועג ַא ןיא טָאה ,לטעלב-בוט-םוי שיטסירָאמוה ַא

 -רָאפ ךיז ןוא לטיה םענרעטופ ַא ןוא לוויטש עכיוה ,ץלעּפ ןרעווש ַא ןיא ןַאמ ַא

 ",..קסױרבָאב ןופ ךיילג טציא םוק ךיא ,לקנוט ףסוי ןיב ךיא,, :טלעטשעג

 ןיימ וצ קעװַא רימ ןענייז ,ןכָארבעגסױא זיא המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןעוו

 טייצ ּרעצנַאג רעד ךרוד דנַאלסור ןיא ןבילברַאפ ןוא עשרָא ןייק םיבורק סרעטָאפ

 טכַארברַאפ רָאי ײרד עטצעל יד ןוא קסנימ ןיא רָאי ַא טבעלעג .המחלמ רעד ןופ

 ןעגנערכוצרעבירַא ןעגנולעג רעטָאפ ןיימ זיא המחלמ רעד ןופ ןטימ ןיא .סעדָא ןיא

 ןבָאה ןופרעד ןוא עשרַאװ ןופ ןרַאדנעלַאק ןוא רעכיב ןָאגַאוװ ַא ;ןטנָארּפ עלַא ךרוד

 ,סעדָא ןיא גנולדנַאהכוב עשידיי ַא טַאהעג רעטָאפ ןיימ טָאה טייצ ַא ,טבעלעג רימ

 גנוטלַאװרַאפ יד ןעמענוצרעביא וועיק ןייק ןרָאװעג ןפורעגסיורַא רע זיא 1917 ןיא

 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"ףַארגעלעט רעד, גנוטייצ רעטעדנירגעג יינ רעד ןופ

 ןופ טייצ יד ןעוועג זיא סָאד ןיקריס .נ ר"ד רעריפ-רעטעברַא ןשיטסינויצ םעד

 גנוטייצ יד .םזינויצ ןופ גנובעלפיוא רעסיורג רעד ןוא עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד

 טינ ןרָאװעג טײרּפשרַאפ טוג זיא ןוא גלָאפרעד ןכעלטנייוועגרעסיוא ןַא טַאהעג טָאה

 -עד ןענייז סָאװ ןפמַאק ערענָאיצולָאװער ןוא ןעגנוגנידַאב ערעווש יד ףיוא טקוקעג

 .ועיק םורַא ןעגנַאגעגנָא טלָאמ

 (םיטילּפ) "?סעצנעשזעב , טרָאּפסנַארט ןטשרע םעד טימ רימ ןענייז 1919 ןיא

 ןופ טייקיטעט יד ןרָאװעג טיײנַאב רעדיו זיא סע ןוא עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ

 רע וו ,ענליו ןופ ןעמוקעגקירוצ קרעבערש .ש ךיוא זיא 1922 ןיא .?לַארטנעצ,

 ןשיווצ ,סעבַאגסיױא עשידיי ייר א טכַארבעגטימ ןוא ,ןרָאי-המחלמ יד תעב ןעוועג זיא

 .יקס---נַא .ש ןופ קרעװ עטלמַאזעג יד ערעדנַא

 טייקיטעט עשירעגעלרַאפ יד ןרידילָאסנָאק יינ'ס ףיוא ןעמונעג ךיז טָאה ױזַא

 ךָאנ דלַאב רעטָאפ ןיימ ןופ וטפיוא רעשירעגעלרַאפ רעטשרע רעד ."לַארטנעצ,, ןופ

 ןופ ךשמב זיא סָאװ ,טנגוי רעד רַאפ רעכיב עירעס יד ןעוועג זיא המחלמ רעד

 -סיה,, ,"קעטָאילביב-טנגוי, יד -- ?ןקעטָאילביב,, יירד יד ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ןרָאי

 רעד ןופ עיצקַאדער יד ."קעטָאילביב-רעדניק, ןוא ?קעטָאילביב-טנגוי עשירָאט

 ,לעסַאק דוד רעלעטשטפירש םעד ןרָאװעג טױרטרַאפנָא זיא גנומענרעטנוא רעקיזָאד

 רעכיברעדניק ,ןענַאמָאר ענייז טימ ןעמָאנ ַא טכַאמעג טלָאמעד ןיוש ךיז טָאה סָאװ

 ,רעכיבנרעל עשידיי ןופ טיבעג ןפיוא רענָאיּפ רעד יוװ ןוא

 -סיוא ןַא ,ךעלכיב 16 סױרַא ןענייז ןימיש .ב ןופ "קעטָאילביב-טנגוי,, רעד ןיא
 ןעגנולייצרעד ייז ןשיווצ .רוטַארעטיל"טלעוו רעד ןופ רעכיבטנגוי עשיסַאלק ןופ ביילק
 -ָאילביב-טנגוי רעשירָאטסיה,, רעד ןיא .ַא"א ןייווט קרַאמ ,דיר ןיימ ,ןידעה ןעווס ןופ
 ,ב הּפַאמ .א ןופ ייז ןשיװצ ,ןענַאמָאר עשירָאטסיה עשידיי סױרַא ןענייז ?קעט
 טזָאלעגסױרַא טָאה "קעטָאילביב-רעדניק ,, יד .ערעדנַא ןוא עדנַאװעל ,ל ,ילעַארזיד

 ךעלהשעמ ,ואטס רעשטיב טעירעה ןופ "םָאט רעטעפ,, -- ,רעדניק רַאפ ךעלכיב 2
 ,ץרּפ .ל .י ,ןעזייר ,ז ,םכילע-םולש ןופ ןעגנולייצרעד-רעדניק ,םירג רעדירב יד ןופ

 .ַא"א ןַאמטוג .ר
 רעכיב יד .רעטָאפ ןיימ ןופ גנילביל רעד ןעוועג זיא "קעטָאילביב-טנגוי,, יד

 רעד רעביא ןעגנַאגעגרעדנַאוּפ ךיז ןענייז ןוא רעלוּפָאּפ קרַאטש ןעוועג ןענייז
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 טָאה ןעמ ןוא קרַאמרעכיב ןשידיי ןפיוא סינ א ןעוועג זיא סע .טלעוו רעצנַאג

 עטסנפרָאװרַאפ יד ןופ ןקעטָאילביב יד ןיא ןעניפעג טנעקעג סעבַאגסיוא עקיזָאד יד

 .ךעלטעטש

 ןענייז סָאװ ,(1925--1922) טייצ רענעי ןופ ןגָאלַאטַאק-"לַארטנעצ ,, יד ןיא

 עשידיי 500 רעביא רימ ןעניפעג ,קעטָאילביב-ָאװיי רעד ןיא ןרָאװעג ןטיהעגפיוא

 ןיא ןרָאװעג טצונעג ןענייז סָאװ ,שידיי ףיוא רעכיבנרעל ייר ַא םעד ץוח ,סעבַאגסיוא

 -רעטרעוו ,שינַאּפש ןוא שילגנע ,שיליוּפ רַאפ ןדָאטעמכַארּפש ;ןלושגָאט עשידיי יד

 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"עזומ עשידיי יד, רעגייטש ַא יוװ ,סעיגָאלָאטנַא ,רעכיב

 סעבַאגסיױא 150 ,ןרָאטַאמַא רַאפ קיטש:-רעטַאעט ,ןַאמכיפ בקעי רעטכיד םעד ןופ

 סרעביירש עשידיי ןופ ןטרַאקטסָאּפ ןוא רעדליבטנַאװ ;ןטָאנ טימ רעדיל עשידיי ןופ

 ,ןטרַאקשטניװ ןוא ןרַאדנעלַאק ,ןטייקכעלנעזרעּפ ןוא

 ןופ לייט רעסיורג ַא) "לַארטנעצ,, גַאלרַאפ ןופ סעבַאגסױא עטסקיטכיװ יד וצ
 עטלמַאזעג יד :טרעהעג ןבָאה ("רפסיחא;, גַאלרַאפ ןופ ןעמָאנ ןרעטנוא סױַא זיא ייז

 ,ל .ש ,ןָאזעניד .י ,תובשחמ-לעב ,יקס--נַא .ש ,םירפס-רכומ עלעדנעמ ןופ קרעוו

 ןוא רעקידעבעל רעד ,רעלעקנוט רעד ,קינלַארָאק .א ר"ד ,רָאטקעּפס .מ ,ןָארטיצ
 ."םוטנדיי םענרעדָאמ ןופ ןעמעלבָארּפ,, סניקצַאלק .ב

 ןרָאי רעקיצנאוצ יד ןיא יירעגעלרַאפ רעשידיי ןופ גנולקיװטנַא רעד טימ
 -רַאפ ןופ ןדָאטעמ עיינ ןעניפעג וצ םעלבָארוּפ יד ןרָאװעג רעקידנעגנירד ץלַא זיא
 ףיוקרַאפ םעד ןרידילָאסנָאק ןופ טיבעג ןפיוא וטפיוא רעקיטכיוו רָאג ַא .גנוטײרּפש
 ןיא זיא סָאװ ,"?רעכיב,, ויטַארעּפָאָאק ןופ גנודנירג יד ןעוועג זיא ךוב ןשידיי ןופ
 רעד טימ -?ןיקצעלק .ב,, ןוא *לַארטנעצ,, ןגָאלרַאפ יד ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג 6
 ויטַארעּפָאָאק רעד .טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ןגַאלרַאפ עשידיי ןופ גנוקריווטימ

 רעכיב עשידיי ןופ עלַארטנעצ-ףיוקרַאפ עטסקיטכיוו יד ןרָאװעג זיא ?רעכיב,
 ויטַארעּפָאָאק ןופ גָאלַאטַאק רעקירָאילטרעּפ רעטרירטסוליא רעסיורג רעד .ןליוּפ ןיא
 ןטלַאהטנַא טָאה ןוא טלעוװ רעצנַאג רעד רעביא ןרָאװעג טיירּפשרַאפ זיא "רעכיב,
 ערעדנַא ןוא עקירעמַא ,ןלױּפ ןיא ןגַאלרַאפ עשידיי רעקילדנעצ ןופ סעבַאגסיוא
 90 ךרע ןַא זַא ,טגָאזעג טרעוו 1931 רָאי ןופ גָאלַאטַאק םעד ןיא .םיבושיי עשידיי
 סָאװ ןגַאלרַאפ יד ןיא ךיז טניפעג שידיי ןיא עיצקודָארּפ-רעכיב רעד ןופ טנעצָארּפ
 ."רעכיב,, וויטַארעּפָאָאק ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה

 עבַאגסיױא עטרעסעבעגסיוא עיינ ַא סױרַא י!לַארטנעצ;, גַאלרַאפ ןיא זיא 1928 ןיא
 בילוצ ןרָאװעג טריקיטירק זיא עגַאלפיױא עטלַא יד .ןעלעדנעמ ןופ קרעװ עלַא ןופ

 עגַאלפיױא רעיינ רעד ןופ עיצקַאדער יד ןוא ןטייקכעלטקניּפמוא עניילק ענעדיישרַאפ

 ןמחנ ,"רעטעלב עשירַארעטיל,, יד ןופ רָאטקַאדער טעד ןרָאװעג טױרטרַאפנָא זיא
 ייווצ טעברַאַאב ךיוא ןוא ריפניירַא ןַא דנַאב ןדעי וצ ןבעגעג טָאה סָאװ ,ליזיימ
 ."ןעלעדנעמ ןגעוו תוישעמ , ןוא "םערוט-עלעדנעמ,, ג"א ןעלעדנעמ ןגעוו דנעב-בָאגוצ

 טָאה *לַארטנעצ ,, גַאלרַאפ רעד זַא ,ןעז וצ זיא תומישר עטכַארבעג-ןביוא יד ןופ

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ סרעקיסַאלק יד ףיוא טרירטנעצנָאק רקיע רעד ךיז
 יד תעב ,רעטקַארַאכ ןויטַאװרעסנָאק ַא רעמ ץלַא ןעמוקַאב ןוא קיטירק ףיוא ןוא
 יינ ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא עיזעָאּפ ןוא קיטסירטעלעב עשידיי ענרעדָאמ
 .ב, ןוא "עגיל-רוטלוק, ןגַאלרַאפ יד טימ ,עשרַאװ ןיא ןגַאלרַאפ ענעמוקעגפיוא

 ,.שָארב ?ןיקצעלל
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 גנוגעוװַאב רעשיטסינויצ רעד וצ טרעטנענרעד רעמ ץלַא ךיז טָאה רעטָאפ ןיימ
 "רמשמה לע, עּפורג רעשיטַארקָאמעד:קניל רעד ןופ רעגנעהנָא ןַא ןעוועג זיא רע)
 ףוס םייב .שיערבעה רַאפ סערעטניא ןייז ןגיטשעג זיא סע ןוא (םיובנירג קחצי ןופ
 -עגוצ ,ןַאמכיפ בקעי ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,רעטָאפ ןיימ זיא ןרָאי רעקיצנאווצ
 סָאװ ,"לַארטנעצ, ןופ גנומענרעטנוא רעשירעגעלרַאפ רעטסערג רעד וצ ןטערט
 סָאװ ,ץערג ןופ עבַאגסױא עשיערבעה יד -- תואצוה עקיזיר טגנַאלרַאפ ךיוא טָאה
 ,1921 ןיא סױרַא זיא

 עטרירטסוליא ךייר ,עלופטכַארּפ עקיזָאד יד טָאה לענָאיצקַאדער ןוא שינכעט
 ןופ סעבַאגסיױא עשיעּפָארײא עטסנעש יד טימ ןטסעמרַאפ טנעקעג ךיז עבַאגסיוא
 ,רעװָאכַאל .פ ןופ עיגעלָאק א ךרוד ןרָאװעג טריגַאדער ןענייז דנעב ריפ יד .ןימ םעד

 טעברַאעגטימ ךיוא טָאה דנעב עטצעל יד ייב .יקצענעמַאק .א ר"ד ןוא ןַאמכיפ בקעי

 יד ןביילקוצ םייב טעברַאעג ךס ַא רעייז ןילַא טָאה רעטָאפ ןיימ ,ןטרַאגנייוו ;י
 רעד רַאפ ןלעטשַאב סָאד ןעוועג ךיוא זיא וטפיוא ןייז .סעיצַארטסוליא רעטרעדנוה
 יד טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג ןסָאגעג זיא סָאװ ,טפירש עשיערבעה עבַאגסיוא רעקיזָאד
 ךס ַא טָאה ןוא ןועוקורד ןשיערבעה ןיא סיינ ַא ןעוועג זיא סָאװ ןוא ,תודוקנ
 ,עבַאגסיױא רעד ןופ ןעזסיוא ןשיטעטסע ןוא טייקרָאלק רעד וצ ןבעגעגוצ

 -סוליא ןוא טפירש עבלעז יד ןצינוצסיוא טעװענַאלּפעג ךיוא טָאה רעטָאפ ןיימ

 עעדיא ןייז ,ןצערג ןֹופ עבַאגסיוא עשידיי ַא ןטיירגוצוצ לעלַארַאּפ ידכ ,סעיצַארט

 ןריפרעד לָאז סָאװ ,דנַאב-בָאגוצ ַא טימ עבַאגסיוא יד ןצנַאגרעד וצ ןעוועג ךיוא זיא
 דנַאב א ןרָאװעג טלעטשַאב זיא סע .טייצ רעטצעל רעד זיב עטכישעג עשידיי יד
 ןופ ןימרעט רעד .רעּפיש קחצי ר"ד ייב עטכישעג רעשידיי רענרעדָאמ ןגעוו

 ןעמוקַאב רעּפיש .י טָאה טייצ רעד ןופ ךשמב .רָאי ַא ןעוועג זיא דנַאב םעד ןטיירגוצ
 יד ןעיצּפָא ןעמונעג רעבָא טָאה רעּפיש ,"לַארטנעצ ,, ןופ טלַאהעג ןקיסעמלגער ַא

 טּפירקסונַאמ רעקיצנייא רעד זַא ,טרעלקרעד רע טָאה רָאי ייווצ ךָאנ ןוא טעברַא
 -לטימ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג עכעלטפַאשטייװ יד זיא ,קיטרַאפ םיא ייב זיא סָאװ

 ,ןצערג וצ גנוצנַאגרעד ַא יװ ןעניד טנעקעג טשינ טָאה סָאװ ,רעטלע
 ,1921 ןיא סױרַא עקַאט זיא רעּפיש קחצי ןופ קרעװ עקיטכיוו עקיזָאד סָאד

 ןיא רקיע רעד ,ןעגנולשרַאפ טָאה סָאד סָאװ ,תואצוה עסיורג יד בילוצ רעבָא
 עשידיי עטנַאלּפעג יד ןרָאװעג טּפעלשענּפָא לייורעד זיא ,רבחמ ןרַאפ רַארָאנָאה

 .ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא טשינ עקַאט ןיוש זיא סָאװ ,ןצערג ןופ עבַאגסיוא
 ןופ בצמ רעלעיצנַאניפ רעד טָאה ,ןרָאי רעקיסיירד בײהנָא ,טייצ רעד טָא ןיא

 -טריוו רענײמעגלַא רעד .ןעקניז ןעמונעג ,תוביס ענעדיישרַאפ בילוצ ,?לַארטנעצ,

 ,לטעטש ןשידיי ןופ עגַאל עשיטירק יד רעדנוזַאב ןוא ןליוּפ ןיא סיזירק רעכעלטפַאש
 ןשידיי ןופ ףיוקרַאפ רעטרענעלקרַאפ רעד ללכב ןוא סרעלדנעהכוב ןופ ןטָארקנַאב' יד
 דָארג יילַארטנעצ ,, טָאה םעד ץוח ,גַאלרַאפ םעד תוקזיה עסיורג טכַארבעג ןבָאה ךוב
 ןענישַאמ עטסנרעדָאמ יד טימ יירעקורד ענעגייא ןַא טלעטשעגנייא טַאהעג טלָאמעד

 עקיזָאד יד זַא ,טקַאפ ַא רעבָא זיא ,ןעגנילק טשינ לָאז סָאד לַאסקָאדרַאַאּפ יו ןוא

 רעביא ןעוועג זיא ןוא ןטסָאק-עיצקודָארּפ יד טרעסערגרַאפ רָאג טָאה עיצַאזינרעדָאמ
 ,גַאלרַאפ ןשידיי א ןופ ןטייקכעלגעמ עלעיצנַאניפ יד

8 2 . 
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 ןיא טבעלעג ןרעטלע עניימ ןבָאה המחלמ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 םעד ןופ סרעמיטנגייאטימ יד ןעוועג ןענייז ייז ווו ,עשרַאו רעטניה ,קצָאװטָא
 סרעביררש עשידיי ךרוד ןרעו טכוזַאב טפָא טגעלפ סָאװ "ַאטנעכַאז , ןָאיסנַאּפ
 ןרָאװעג טריקסיפנָאק ןָאיסנַאּפ רעד זיא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעב .,ןרָאיטקַא ןוא
 ןרָאװעג ןסָאלשעגּפָא קצָאװטָא ןופ ןדיי עלַא טימ ןעמַאזוצ ןענייז ןרעטלע עניימ ןוא

 ,ָאטעג רעקצָאװטָא ןופ עיצַאדיװקיל רעד תעב ןעמוקעגמוא ןענייז ייז .ָאטעג ןיא
 ,1942 רעמוז

 (1962 -- "רעטעלבדָאוויי, ןופ)
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 ( סט .,, 80 80 90 799 790 90 790 90. סס סח. סס-י"ס :

 סעקװעלַאנ יד ןופ עיפַארגָאעג עקירעיורט יד

 -עגנייא ןסַאג יירד יד ןענעז םלצ ַא יו .רענַאקשיצנַארּפ ןוא עשנעג ,סעקװעלַא
 יד ןוא ,סעקוװעלַאנ יד ןענעז ףוג רעד .עשרַאװ ןשידיי ןופ ץרַאה ןיא טצירק י

 טגָארט ןענַאד ןופ .רענַאקשיצנַארּפ ןוא עשנעג -- טנעה עטציירקעצ ייווצ
 ,"!לארשי-עמש,, רעקיבייא ןַא ךיז

 עטמורקעגסיוא טימ סעינָאלד יד ןגעקטנַא ןגָארט סָאװ ,רעלטעב יד ןעיירש סע
 ןוא רעלדנעה"ןסַאג ענעקָארשעצ יד ןעיירש סע .סעקשופ עטרעכעלעצ יוװ ,רעגניפ
 קירוצ ןוא ןיה ןענַאּפש סָאװ ,ןרַאלָאד ןופ סרעפיוקפיוא יד סע ןעלמרומ טייהרעליטש
 עטכשוחרַאפ יד ןיא "עזרעב עצרַאװש,, ןעװַארּפ ןוא ןרַאוטָארט עקיטָאלב יד ףיוא
 ,סעקוװעלַאנ יד ןופ ףייה

 סע ןוא טױנ עשידיי יד ךיז טקיציירק םלצ ןקיסַאג-יירד ןקיזָאד םעד ףיוא
 ןוא רעדעל ,רוטקַאֿפונַאמ ןופ םירחוס יד ייב "סרעלָאט ענרעבליז, יד ןעגנילק
 ,םינימה לכמ סעשזנַארב ערעדנַא

 ,סרעקעב ,סרעדיינש ,סרעטסוש ,סרעכעלב עמערָא יד ןעניווװ סרעלעק יד ןיא

 רעטרַאה טימ ןוא רוטקַאפונַאמ טימ סעצילָאּפ יד ךיז ןכערב ןקָאטש יד ףיוא ןוא
 ,רעדעל רעכייוו ןוא

 ןדיי עטעוואהראפ ןסאג יירד יד רעביא ןלייא קיטשרענָאד זיב קיטנָאמ ןופ

 ענעקָארשעצ יװ ,סעלָאּפ עצרַאװש עטרעטאלפעצ טימ .ךעלטעטש עטסטייוו יד ןופ
 -יילפ יװ .ןעייומארט עטיור עקידנעגנילק יד רעטנוא ןופ רעפא ייז ןפיול ,לגייפ

 ,סהינסכא עקיּפמוד יד ןיא ךעלקעּפ עטפיוקעגנייא יד ףיונוצ ייז ןגָארט ןעניב עקיס
 ןסע ןוא םיתילט עטגרָאבעגסױא עטעוועצלָאמשראפ ןיא לענש ףיוא ןענעוואד ייז ווו
 .רענייב עטעפ טימ סעקינּפורק עטכידעג

 ןיא ןוא רעצעלּפ רעוװָאנַארומ יד וצ ייז ןלייא ןגָאטרַאפ עקידקיטיירפ יד ןיא
 -טעטש עליטש יד ןיא ךיז ייז ןרָאפעצ ןסובָאטױא עטקיטָאלבראפ ענעדָאלעגרעביא

 ,ןיירא ךעל
 , . . ןטייצ עטוג יד ןיא ןעוועג זיא יוזא

 ןט-18 ןייז ןופ .1906 רָאי ןיא רימזוק ןיא ןריובעג -- ןַאמרעדיינש בייל לאומש
 ןבױהעגנָא .קרָאי וינ ןיא 1940 טניז ,זירַאּפ ןיא 1933 טניז .עשרַאוו ןיא -- רָאי-סנבעל
 ןוא קיטסילַאנרװײעז וצ רעבירַא דלַאב ןוא רעדיל טימ ערעירַאק עשירַארעטיל ןייז
 .סעזייר ענייז ןופ ןשזָאטרַאּפער ענעטסָאמרַאפ-טיירב ןביירש םוצ -- רקיע רעד --
 1945 ךָאנ ןלױּפ ןגעוו ךוב ןייז .גירק-רעגריב ןשינַאּפש ןופ עטכישעג ַא ןופ רבחמ
 .(עילגנע ןיא טצעזעגרעביא ךיוא --
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 -סקעװ ןבירשעגרעטנוא טנעה עקידרעטיצ טימ ןבָאה ןדיי עקידלטעטשניילק יד
 ס'בתכ-ילעב עּפאנק יד ."סקָארעשטָאּפ, עשידיי ןוא עשיסור ערעייז טגיילעג ,ןעל

 , ,ךעלעגניר יירד זיולב טכַאמעג ןבָאה

 עשיסור יד טימ ןעלסקעו יד ןעמוקקירוצ ןביוהעגנָא ןבָאה ןטשרע םוצ
 בתכ רעשיסור סנעמעוו ,ןטייצ סיאלָאקינ ןופ ךָאנ םירחוס עטינעג ,עטלַא יד ,תומיתח

 ןסקאוווצ טזָאלעג עטשרע יד ןבָאה ,סעקשָאמרַאג עטשטיינקעצ וצ ןעוועג ךעלנע זיא
 טשינ ןיוש ךיז עשרַאװ ןייק רעמ ןוא ,ןקע-טסעטָארּפ עגנַאל ןעלסקעוו ערעייז וצ
 ,ןזיוועג

 -נוא עשידיי יד טימ ןעלסקעוו יד ןעמוקוצקירוצ ןביוהעגנָא ןבָאה רעטעּפש

 ,ךעלעגניר יד טימ ןעלסקעוו יד ןעמוקעגנָא ןענייז ןטצעל םוצ ןוא ןטפירשרעט

 רעביא ןוא ןפייס ענרעזייא יד ןיא טקאהראפ ןעלסקעוו יד ןבָאה םירחוס יד
 :יירשעג-ךַארק רעד ןגָארטעגרעדנַאנופ ךיז טָאה ?טירטס:יקוועלַאנ, רעד

 *! לארשי-עשמש,,

 רָאי ןופ טריטסיזקע טָאה "ןייטשלעקניפ רעדירב , רעגַאל-רוטקַאפונַאמ רעד
 עשנעג רעד ףיוא סױרַא ןעייג סָאװ ,רעטצנעפ סקעז יד ןענייז טציא ,19232 זיב 8
 ,"ןגָאטימ עקיליב,, :שידיי ןוא שיליױּפ ןיא ןטפירשפיוא טימ טּפעלקַאב ,סַאג

 זיא סָאװ ,"ינַאּפמָאק טע ךָאלב, עמריפ רעד ןופ רעטצנעפ-יוש עסיורג סָאד
 טלעטשעגנָא טציא זיא ,ךעלקיטש:טנוויל רעוועזדיו טימ ןעוועג טגיילרַאפ דימת

 .רעטוּפ ןוא רעייא ,ןזעק ששיווטיל שקידרעכעל ,ךעלטסעק-גנירעה טימ

 ןטארפינָאב ןוא רענַאקשיצנַארּפ גָאר ףיוא טפעשעג-רעדעל ס'מולבנרָאק ןיא
 ,ךעלהצמ ענעצלַאזעג ןוא טשרווװ ןרשכ טנייה ןעמ טמוקַאב

 ךָאנ ןענעז סע דליש סנעמעוו ףיוא ,טפעשעג-רעטאלּפ ןסיורג סנַאמרעקוצ ןיא
 -יוצ עשיסור טימ ןלאדעמ ענעדלָאג ןוא ענרעבליז ןעגנָאהעג 1921 רָאי ןזיב

 יד ןופ רעסַאװ:עדָאס עטסקַאמשעג סָאד טנייה ןעמ טמוקַאב ,סרעלדָא עקיּפעק

 ,סעקוװעלַאנ

 -עג"עזייר עשילגנע יד טָאה לָאװמיוב ןוא לָאװ ןופ טפעשעג-טרוה טעדנַאל ןיא

 ןטעליב-ןַאב קיטיירפ ןפיוק םידיסח יד וװ גנוליײטּפָא ןַא טנפעעג ?קוק,, טפַאשלעז
 ,םייבר עסיוױוג יד ןופ ץנעדיזער-טּפיוה יד ,קצָאװטָא ןייק

 יד טּפַאכרַאפ ןבָאה םיתפומ-ילעב ןוא םיקידצ עקיליה יד ןופ ךעלקינייא יד

 ,ךעלדנרעק עטצעל יד ןסערפעגפיוא ןיוש טיונ יד טָאה ךעלטעטש יד ןיא .סעקוועלַאנ
 סעיליפ ערעייז ןיא טצעזַאב ךיז ןוא עשרַאװ ןייק ןפיול וצ ןעמוקעג םייבר יד ןענעז

 ןשיוצ ןבָאה דרע רעקידניז רעד ףיוא רעטערטרַאפ סטָאג .סעקוװעלַאנ יד ףיוא
 .עדַאטס ןייז ךיז טָאה ךוטסַאּפ רעדעי .תוכלמ סָאד טלייטעגנייא ךיז

 -ערט ,תולגע-ילעב יד עדנערא ןיא ןעמונעג ךיז טָאה ,לשמל ,רעצינעשזָאק רעד
 ,רַאפרעד ןיוש ןגרָאז עכלעוו ,סעלַאה רעװעשרַאװ יד ןופ סרעלדנעה יד ןוא סרעג

 | ,זנעג עטעפ ןוא ןּפרַאק עסיורג ןייק ןלעפ טשינ ןלָאז שיט סניבר םייב זַא

 ןשטָאק ערעייז ןיא ןריצַאּפש ערעטייוו ףיוא ןיבר םעד םורַא ןריפ תולגע-ילעב יד
 ןעגנערב ןוא ןטלַאה גנַאל ךיז ןלָאז ייז זַא ,דרעפ ערעייז רע טשטנעב רַאפרעד ןוא
 -רָאפ טָאה רעכלעוו ,דיגמ ןקילײה ןופ לקינייא ןַא זיא יבר רעצינעשזָאק רעד .הסנרּפ
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 רעכלעוו ךָאנ ,המחלמ-טלעוו עסיורג יד ךיוא ןוא ןָאעלָאּפַאנ ןופ הלּפמ יד ןעזעגסיוא

 .ןעמוק טפרַאדַאב ןיוש טָאה חישמ
 ,סעקוװװעלַאנ יד ףיוא רעצינעשזָאק רעד טציז קיטשרענָאד זיב קיטנַָאמ ןופ

 ַא ןיא קצָאװטָא ןיא שיט רע טריפ תבש ןוא ,תורקע ןוא םידרוי ייב תונוידּפ טמענ
 ,טילָאּפארטעמ ןשיעדרַאװג-סייוו ןופ עליו רעד טימ ךיז טצענערג סָאװ ,עליוו

 ,טייקליטש ןיא ןוא ןעמולב ןיא טליהעגנייא זיא טילאּפָארטעמ ןופ עליוו יד

 -לײשעגּפָא רעד ןופ ןעגנַאזעג עקיכליה ןוא תולוק עדליוו ךיז ןגָארט רעבָא רַאפרעד

 ןטלעצעג ענייז טגָאלשעצ רעצינעשזָאק רעד ווו ,עליו רענעגיובעצ ,רעט
 | ,תבש דובכל

 ,סרעגערט יד ןוא ,תואלפנו םיסנ ןיא טשטייטעגסיוא ןרעוו תויוועה סניבר םעד

 ןופ רעניב יד טכערב ,קידצ םעד םורַא טלגניר סָאװ ,"עידרַאװג ענרעזייא,, יד
 ףןעקנַאדעג ערָאלק יד ייב טשינ זיא יבר רעד זַא ,ןגָאז וצ טגַאװ סָאװ ,םענייא ןדעי

 ןוא טימרעד ךיז ןסיורג םידיסח יד .ןעגניז ןיא זיא רעצישזדָאמ ןופ חוכ רעד

 ...רעגניז-ערעּפָא ןַא ןייז טנָאקעג טלָאװ יבר רעייז זַא ,ןגָאז
 -עגנוי עמורפ רעװעשרַאװ עלא ןעמוק רעצישזדָאמ ןופ ןתודועס-שולש יד וצ

 רעד ןיא סנגרָאמירפ יד ףיוא הבנגב קיטנוז ןפיול ןוא לדיפ ןליּפש עכלעוו ,טייל
 םוצ ןיירַא ךיז ןּפַאכ םידגנתמ ענעקורט ,עטלַאק וליפא .ןײרַא ?עינָאמרַאהליפ ,

 .ילכ רענעדלָאג סניבר ןופ ןָא ןלעווק ןוא הדועס רעקידתבש ַא ףיוא רעצישזדָאמ

 יינ ַא שיט סניבר ןופ קעװַא םידיסח רעצישזדָאמ יד ןגָארט בוט-םוי רעדעי
 :עיניל רעד ףיוא ןענַאב יד ןיא ןכָאװ עגנַאל ךָאנרעד טגנילק סָאװ ,?לרעגַאלש,,
 ףיוא רעצישזדָאמ רעד ךיוא טציז רעצינעשזָאק רעד יו טקנוּפ .קצָאװטָא---עשרַאוװ
 .קיטשרענָאד זיב קיטנָאמ ןופ סעקוװעלַאנ יד

 רעקסמָאדַאר רעד סעקוװעלַאנ יד ןעמונעגנייא טָאה ןפוא ןרעדנַא ןַא רָאג ףיוא

 רעד ,שזדָאל ןיא קירבאפ-רוטקאפונַאמ רעסיורג ַא וצ ףתוש ַא זיא רעכלעוו ,יבר
 ןבָאה ליו סע רעוװ ןוא ,הרוחס-טינש ןופ רעגַאל ַא טנפעעג טָאה קידצ רעקסמָאדַאר
 ,קָאטש ןטשרע ןפיוא ,6 רעמונ עשנעג ףיוא רָאנ ןפיוק ףרַאד ,רחסמ ןיא הכרב-לזמ

 ןוא לשרדמה-תיב ןיילק ַא טנדרָאעגנייא זיא ןיבר רעקטמָאדַאר ןופ רעגַאל ןיא

 ,רעד .ץניװָארּפ רעד ןופ םינוק יד רַאפ טיירג ןגיל םיתילט עקידלכעפ עיינ עכעלטע

 .ןפנָארב ןוא ךעקעל -- דוביכ ןשיבר ךָאנ טמוקַאב ,הרוחס לסיב שביה ַא טפיוק סָאװ

 עכלעוו ,םידיסח עטסעיירטעג יד ןענייז רעגַאל ןקיזיר םעד ןופ םיתרשמ יד

 ,תוחילש עקילייה סניבר םעד סיוא ןריפ ייז יא ןוא הסנרּפ יא ןבָאה
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 רעד ףױא יװ ,טכידעג ױזַא טניוװַאב טשינ סרעלעק יד ןענייז ץעגרע ןיא
 דרע רעד ןופ סױרַא ןקוק ףייה עטלײשעגּפָא עיורג יד ןיא ,סַאג רענַאקשיצנַארפ

 -נייא זיא ָאד .ןפרווו-ליומ ענעקָארשעצ ןופ ןגיוא יד יו ,ךעלרעטצנעפ עקישטניילק
 ךיז טסיג סָאװ ,טײקסַאנ רעד ןיא ןשטנעמ ןליופ ָאד ,טעברַא ןופ טיונ יד טסענעג
 .  .רעמוז ייס רעטניוו ייס ,טנעוו יד ןופ

 טימ ןעמונעגמורַא ןענעז ,סרעלעק יד וצ ּפָארַא ןריפ סָאװ ,ּפערט ענרענייטש יד
 -תיב עשיטָאטש-סיורג ףיוא םירבק-ןעילימַאפ וצ ךעלנע ,קע-ריפ םענעטנעמעצ ַא

 | ,סנימלע
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 -עג רענרענייטש רעד רעטנוא ךיז טליונק ךיור רעטכידעג ַא ,ריט ַא ןפע ךיא
 ייב ,טַאטשרַאװ ןקירעדינ ַא ףיוא טלַאפ לרעטצנעפ ןופ ןייש עכיילב יד .גנובלעוו
 .ןעינק יד ןשיווצ ךוש ןטעּפערעצ ַא טימ רעטסוש ַא טציז סע ןכלעוו

 ןקיטיױק טימ ךעלטעב ענרעזייא ייווצ :בוטש עצנַאג יד סיוא ךיז טלייש דלַאב

 ייב ,דרע רעד ןיא ןכָארגעגנייא ךעלסיפ עטמורקעגסיוא יד טימ ןענעז טנַאװעגטעב
 ךעלעציּפ טבָאש ןוא יורפ ַא טייטש לכעק םענעמייל ןקישטניילק ַא ןבענ לשיט ַא

 וצ יז טפרַאװ ,טנעה יד ןופ סױרַא ריא ךיז ןשטילג סָאװ ,עטסנעלק יד .ךעלעשיפ

 יז טימ ךיז טליּפש ןוא דרע רעד ףיוא טציז סָאװ ,דניק םעד
 .,קיטיירפ זיא'ס

 ?דיי ַא סע טייג יו --
 !טנוזעג יבא ,קנַאד ייז טָאג
 .עבעל יד ןיא ריט ַא ךָאנ ריט ַא ןענעפע ,ףיוה וצ ףיוה ןופ ןייג ױזַא ןעק ןעמ

 רוטקַאפונַאמ טימ סעצילַאּפ ערעווש יד ןגעק סַאה םעד ןכוז ,םירבק-ןעילימַאפ עקיד

 ;םעד זיולב ןרעה רעליימ סנעמעלַא ןופ ןוא הענכה יו רעמ טשינ ןפערט םוטעמוא ןוא

 "!טנוזעג יבַא ,קנַאד ייז טָאג,

 ךיא זַא ,טכַאדעג רימ ךיז טָאה סע ןוא רעלעק וצ רעלעק ןופ ןעגנַאגעג ןיב ךיא
 זיא סָאװ ,טיונ ןגעוו ןלייצרעד עכלעוו ,רעביירש עטבלַאזעג ןופ רעכיב יד רעטעלב
 , . . טייקילעזטייל ןוא הניכש טימ טכױהַאב

 ןביוהעגנָא טָאה סע זַא רָאנ ,שַאט ןיא טּפוטשרַאפ ךוב-ץיטָאנ ןיימ בָאה ךיא
 ;ןבירשרַאפ ךיא בָאה ,טנװָא רעד ןלַאפוצ

 ."ףיוה רעטירד , . . . .מונ רענַאקשיצנַארּפ,

 ףיױא .ריט יד טנפעעג טָאה םינּפ ןלַאפעגנייא ןַא טימ יורפ עקידרעגנַאװש ַא
 םוצ טקוקעגפורַא ןוא רעדניק עדנָאלב ייווצ ןסעזעג ןענעז טעּפאראּפ-רעטצנעפ םעד
 רעייז ףיוא ןוא רעדנעװעג ענעדלָאג יד טלקיוועגפיונוצ ןיוש טָאה ןוז יד ווו ,למיה
 .עיולב-לקנוט טײרּפשעגסױא טרָא

 רעד .טײקמערָא ןופ עילידיא יד ןסירעגרעביא ךיז טָאה רעלעק ןקיזָאד םעד ןיא

 םישדח סקעז ןיוש .ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא קיירטש ַא תעב ,רעקעב ַא זיא ןַאמ

 טקוק ןַאמ רעד ןענַאװ ןופ ,קַאיװַאּפ ןרַאֿפ ייברַאפ גָאט ןדעי רעדניק יד יז טריפ
 ,ךעלרעטצנעפ עטעטארקרַאפ יד ךרוד ּפָארַא

 . . . עטירד סָאד ןריפטימ ךיוא יז טעוװ ןכיגניא

 ןיא ןפָארטעג רענייטש יװ ןבָאה ךיוב ןרעווש ןטימ יורפ רעד ןופ רעטרעוו יד
 | ,טיונ עקילייה יד ןשטנעב סָאװ ,יד ןופ רעמינּפ יד
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 -ַאלובמַא ןוא ןטלַאטשנַא:ליײה יד ןיא ךיילג געוו רעד טריפ סרעלעק יד ןופ
 ,ערעדנַא ןוא "םילוח:-רוקיב ,"םילוח-תרזע, ןעמענ עקידשדוק-ןושל יד טימ סעירָאט

 רענַאקשיצנַארפ ןוא רעקוװעלַאנ יד ןופ ּפערט עקיצומש ןוא ערעטצניפ יד ףיוא
 ןשידיי ןופ טוינ רעד רַאפ ןטקנוּפ-ספליה עקידכעבענ יד ךיז ןעניפעג רעזייה
 עגרַאק יד ןוא ןהעש עגנַאל עקנַארק יד ןטרַאװ ןרָאדירָאק עגנע יד ןיא .עשרַאװ
 ,רעטכיזעג ערעייז רעלעג ךָאנ טכַאמ ךעלּפמעל עשירטקעלע יד ןופ ןייש
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 טילג ןגיוא ערעייז ןיא .רעדניק ןוא רענעמ ,ןעיורפ ןציז קנעב יד ףיוא ןטָאשעצ

 ןקנַארק םעד ןסײרסױרַא רָאטקָאד ןופ טנַאה עקידנלייה יד טעוװ דלַאב זַא ,גנונעפָאה יד

 יװ טקנוּפ ,ךעלרעמונ יד ףיונוצ ייז ןקירד טנעה יד ןיא .רעבייל ערעייז ןופ ילבסיוא

 ,םיקידצ עקילייה וצ ךעלטיווק
 ןעמ טעטַאלרַאפ תונוידּפ עקידנשָארג רַאפ .טלייהעג טשינ ןשטנעמ ןייק ןרעוו ָאד

 ןטייווצ ןכָאנ טייג רעמונ ןייא .ךעטש ערעטיש טימ טיינרַאפ ןעמ .לענש ףיוא זיולב

 ,עטָאלב ןיא ןקייוו רעטייוו ייז ןזומ ךיש עקידנלַאפעצ יוװ ןוא --- 28 ,37 ,6

 יד .עשרַאװ ןיא לַאטרַאװק ןשידיי ןופ ןסַאג יד ףיוא סנירג לקערב ןייק ָאטשינ
 סָאװ ,ןזָארג יד ףיוא טסע לַאפּפָא רעד ןוא ,םיוב ןייק ןעיידעג טינ טזָאל טייקגנע
 ,קורב ןופ רענייטש יד ןשיווצ סױרַא ןרָאּפש

 ךיז ןעילב סָאװ ,ּפעט-ןעמולב עטענַאיװרַאפ ןעייטש ןטעּפארַאּפ"רעטצנעפ יד ףיוא
 -לעג יד ּפָארַא ןעגנעה ךעלעגנעטש עמורק ערעייז ןופ ןוא ,רעדנַאנַאפ טשינ לָאמנייק

 .רעטעלב עקנַארק ,עטקעלפעג

 ךיז סנגרָאמירפ-רעמוז יד ןיא ןעמוק סעקװעלַאנ יד םורַא ךעלסעג עגנע יד ןופ

 ,ןטרָאג רעד .טיונ רעװעשרַאװ רעד ןופ רעדניק יד ןטרָאג סיקסנישַארק ןיא ףיונוצ

 יד ןייא טציא טמעטָא ,החּפשמ-ןפַארג רעטלַא רעד וצ טגנַאלַאב לָאמַא טָאה סָאװ

 -עצ רעמ ץלַא ןרעו רעמייב עטזָאלעגּפָא יד ןוא ,לַאטרַאװק ןשידיי ןופ טייקענשוד

 ,שיטיכאר ןוא טמורק
 ,סעלָאדנָאג עקניטכייל טשטילגעג לָאמַא ךיז ןבָאה'ס ןכלעװ רעביא װַאטס רעד

 רענירג רעד ןוא טנקורטעגסיוא בלַאה טציא ןיוש זיא ,ןענַאװש עסייוו ןיא עטנַאּפשעג

 ,טייקליופ טימ טפול יד ןָא טליפ םיילש

 ,םינקז עקנַארק-שיטַאמטסא קנעב יד ףיוא ָאד ןציז טכַאנרַאפ זיב סנגרָאמירפ ןופ

 סָאװ ,סעמַאמ ןופ רעדניק ענעזָאלעג רקפה ףיוא ךיז ןרעגלַאװ דרע רעד ףיוא ןוא

 .סעטסָאבעלַאב עכייר ייב טערג ןשַאװ קעװַא ןענעז

 ןדנוװשרַאפ ןיוש ןענעז סעבמָאלק יד .טגעלפעג טשינ ןיוש טרעװ ןטרָאג רעד

 עלעקנוט יד ןיא .סגנילירפ עקידנעילב עטצעל יד ּפָא ןביג סעיצַאקַא ענכורּפ יד ןוא

 רעד .ןיש-רָאפסָאּפ ןכעלטיוט טימ םירעדעג עקידנליופ ערעייז ךיז ןטכיילעצ טכענ

 ,ּפָא טברַאטש ןטרָאג
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 ןופ סעשטַאלק ערַאד יד טנַאּפשעגסױא גנַאל ןיוש ןבָאה סעקינמירפס-רכומ יד

 טימ ךעלטעטש יד רעביא ןרָאפוצמורַא טרעהעגפיוא ,ךעלדייב עטרעקיוהעצ יד

 .רענַאקשיצנַארפ ןוא סעקוװעלַאנ ףיוא טצעזַאב ךיז ןוא ,תוניחת ןוא ךעלכיב-השעמ

 יד ןענייז ,26 רענַאקשיצנַארפ ,"םירפס לש רחטמ-תיב,, סנרעטשנעגרָאמ ןיא
 ןױש ןענייז סָאװ ,ךעלחול שטייט-ירבע טימ טּפָאטשעגנָא סעצילָאּפ עטביױטשרַאפ

 -ליוו ןוא ךעלמירודיס רענילבול טימ ןעמַאזוצ ,1950 רָאי ןזיב סיוארָאפ טקורדעגּפָא

 רעד ןופ רעכיב-גָאט יד ןוא ןענַאמָאר סר'מש טשטעווקעגפיונוצ ָאד ןעייטש ן'סש רענ
 ,טלעג-ןעייל ףיוא טּפַאכעצ טכַאנרַאפ קיטיירפ ןרעוו סָאװ ,טעבַאזילע ןיסעצנירּפ

 ןעזרַאפ טשינ ,טשירפעגפיוא טשינ דיוב עשמירפס-רכומ יד טָאה ןרעטשנעגרָאמ
 ,שטייט-ירבע ןוא שדוק-ןושל םייב ןבילבעג זיא רע .םינימ עיינ ןייק טימ
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 -עג יד .סעקװעלַאנ יד ףיוא סעקינמירפס-רכומ יד ןבָאה םינּפ רעדנַא ןַא רָאג
 ןגַאלרַאפ עשיערבעה עקילָאמַא יד ןוא "הריפצה,, סווָאלָאקָאס ןופ םיתרשמ ענעזעוו
 םוצ ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז ןוא םינדמל ערעסערג רַאפ טזָאלעג ךַארּפש עקילייה יד ןבָאה
 ןוא רעזיה ןפיוק וצ ךיז ןזיװַאב לענש ןבָאה ייז ןכלעוו ןופ ,ןושל-עמַאמ ןעמערָא
 | ,סעליוו

 עמערָא סָאד טשינ ןיוש ןענעק סעקינמירפס-רכומ רעקוװעלַאנ יד ןופ רעדניק יד

 עמַאס יד טנרעלעגסיוא ךיז ייז ןבָאה ךעלכיב עשידיי יד ןופ טלעג ןרַאפ .ןושל-עמַאמ

 סױרַא טשינ ןזָאל ייז סָאװ ,יקסנאיּפסיוו ןוא שטיוועקצימ ןופ רעטרעוו עטסכעלרעייפ
 .ןכַאז עקידעכָאװ רָאג ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעוו ,ןַאד וליפא ליומ ןופ

 רעמ ץלַא לָאמַא סָאװ ןעמיוו סעקינמירפס-רכומ רעקװעלַאנ יד ןופ רעדניק יד

 ףיוא ייז ןטייברַאפ ןוא רעביירש עשידיי ןופ רעכיב יד רעטצנעפ-יוש יד ןופ סױרַא
 .ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא ךעלכיב קיטעמטירַא

+/ = 

++ 

 -ןירַא ןסַאג יירד יד ןענעז םלצ ַא יו :רענַאקשיצנַארפ ןוא עשנעג ,סעקוװעלַאנ

 ייווצ יד ןוא סעקװעלַאנ יד ןענייז ףוג רעד .עשרַאװ ןשידיי ןופ ץרַאה ןיא טצירקעג
 ייװצ יד ןופ סעינָאלד יד ףיוא .רענַאקשיצנַארפ ןוא ששנעג -- טנעה עטציירקעצ
 ,ןדיי רעװעשרַאװ יד ןופ ןבעל סָאד ןוא טיוט רעד ךיז טגיוו טנעה

 עגנוי טנװָא ןדעי ןריפ סרעשטוק עטרעדניליצַאב טימ סעטערַאק עשידָאמ-טלַא

 -ַאקשיצנַארפ רעד ןופ גָאר ןפיוא ךיז ןעניפעג סָאװ ,סעילאס-הנותח יד ףיוא ךעלרַָאּפ

 ףוס םייב ךיז טניפעג סָאװ ,םלוע-תיב םוצ םיתמ ןריפ תולגע עצרַאװש ןוא ,סַאג רענ

 ,עשנעג רעד ןופ

 ןשידיי ןופ ןבעל סָאד ןוא טיוט רעד ךיז טגיוו ןסַאג ייווצ יד ןופ סעגָאר יד ףיוא

 -ַאהרַאפ .רעבלעוועג יד לענש ךיז ןקַאהרַאפ ,סעקװעלַאנ ךרוד היוול ַא טיצ ,עשרַאוװ

 ךָאנ שינעגָאי עצנַאג סָאד לטבמ עגר ַא ףיוא ןענעז ןוא ןייטש ןביילב ןדיי עטעוו
 יד ןיירַא ענעקָארשעצ ייז ןקעטש ,ךיז טרעטייוורעד הלגע יד יוז רעבָא ךיילג .טלעג
 -סױרַא לָאמַא טשינ ייז ןבָאה םיבנג-ענעשעק רעקװעלַאנ יד יצ ,סמעזוב יד ןיא טנעה

 ,סרעטסייט יד ןגיוצעג

 -סיוא יד ןופ .טנַאװעג ןצרַאװש ןיא טליהעג ,דרעפ יד ןענַאּפש טירט ייב טירט
 -רַאפ טימ ןטכייפ סָאװ ,ןעלּפַא-ןגיוא עשידרעפ יד סױרַא ןצָאלג רעכעל ענעטינשעג
 | .רעיורט ןטמוטש

 ןסייר ןוא ןַאװַארַאק ןצרַאװש ןפיוא :טנעה יד ןגיילרַאפ רעטײלגַאב עטסטנעָאנ יד
 .ןעיירשעג עקירעזייה סױרַא ךיז ןופ

 ךעלזיה יד .טייקטסוּפ רעשיטָאטשרעטניה רעד זיב ךיז טיצ סַאג עשנעג יד
 םענירג טימ ןעילב רעכעד עקידלדניש יד ןוא ,רענעגיובעצ ,רענעלק לָאמַא סָאװ ןרעוו

 .עשרַאװ טָאטש רעד ןופ סרעצירק-הבצמ יד ןעניווו ָאד .ךָאמ

 עקידנור-בלַאה יד ןשיװצ ןדיי עטבױטשרַאפ-סייװ ןעייטש ףייה ענעפָא ןיא
  ןרעוו סָאװ ,םיחבש עקירעיורט סיוא ייז ןגָאלש עטָאלד ןוא רעמַאה טימ ןוא רענייטש

 -עצירק-הבצמ יד ןופ .טכיל ענעכָארבעצ טימ רעדָא ךעלעבייל ענעדלָאג טימ טריצַאב
 ,טרָא ןטוג ןופ רעיוט םוצ טירט עכעלטע םיוק ןיוש זיא ףייה עשיר
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 טייל-אשידק-הרבח .טכיל ןענערב םלוע-תיב רעשנעג ןופ לשילָאּפ םעניילק ןיא
 ךעלביטש-הרהט יד ןיא ךיז ןערָאּפ דרעב עגנַאל ןוא ןטעקשַאק עצרַאװש עפייטש טימ

 ,טנווייל רעוועזדיוו ןופ םיכירכת ןיא םיתמ יד ןָא ןעוט ןוא
 ןוא ,םירבק ענעפָא יד רעביא סמימחר-אלמ-לא יד ןקָארב םינזח ענערָאפעגּפָא

 ,ןטיוט םעד וצ ןקעד סָאװ ,רעטערב יד ףיוא ןקיוּפ סעדורג עקימייל יד
 ,םלוע תיב ןופ שילָאּפ ןיא לרעייפ-דימת-רנ ַא טרעטַאלפ ,טכַאנ יד וצ טלַאפ

 ךיז טסיג'ס ןוא ,עשנעג--ןופ עינָאלד רעלעקנוט רעד ןיא טשטעווקרַאפ טגיל סָאװ

 -ןַארפ ףיוא -- עינָאלד רעטייוצ רעד ףיוא ןגיל סָאװ ,סעילאס-הנותח יד ןופ טכיל

 .רענַאקשיצ
 ,עטייווצ ,עטשרע :ןסַאלק ןיא טלייטעג תונותח יד ךיוא ןרעוו תויוול יד יו טקנוּפ

 ,םידיסח עכייר זיולב תונותח ןעװַארּפ סעילאס רענַאקשיצנַארֿפ יד ףיוא .עטירד
 ןטנַאקירבַאפ ןוא םירחוס ענעטירשעגטרָאפ יד .סעכָאלעמלאב ןוא רעלדנעה עמערָא

 "ניק יד ןריפ ןוא ןבוטש עקימיורג יד ןיא ךיז ייב תונותח ןעוַארּפ סעקוװעלַאנ יד ןופ
 -ַאר רעד ווו ,עגָאגַאניס רעקצַאמָאלט רעד ןיא ןישודיק ןוא הפוח רעד וצ זיולב רעד

 רעד ןיא קלָאפרַאּפ סָאד טשטנעב עלעּפַאק ןשיחלג ןוא לדרעב ןגיקע-ריפ ןטימ רעניב
 זַא ,ךורּפש ןקיביא ןטימ הכרב יד טקידנע ןוא םיאיבנ עשילױּפ יד ןופ ךַארּפש
 | , . . ?ןזיור טימ ןייז טריצַאב לָאז געוו רעייז,

 ןוא ךעלביטש-םעדיוב ןיא ןעניווװו עכלעוו ,סעכָאלעמלאב ןוא רעלדנעה עמערָא
 רעד ףיוא סעילאס-הנותח ןעגניד ןוא סנשָארג עטצעל יד ףיונוצ ןעמענ ,סרעלעק

 טָאטש-טלַא ןופ ךעלסעג ערעטצניפ ,עטלמירדעגנייא יד רעביא .סַאג רענַאקשיצנַארפ
 סעילאס'הנותח יד ןיא סנקעדַאב םוצ ןגָאלק סָאװ ,ןעלדיפ ןופ רענעט יד ךיז ןעייגעצ

 ,סַאג רענַאקשיצנַארפ ןופ

 ,ןקיוּפ יד ןצעז עמערָא יד ףיוא ןוא סעקלאבמיצ ןעגנילק סעילאס עכייר יד ןיא

 -ייז ןצוּפַאב ,עמַאמ-עטַאט ענעברָאטשרַאפ םירבק יד ןופ ףױרַא ןעגנערב םינחדב יד
 .ןרערט טימ טכידעג ייברעד ןסיג רעבייוו ןוא ןעמארג ענרעצליה טימ ןעמענ ערע

 ,סרעלטעב ןוא סעטיאבג טימ תונותח ףיוא ךיוא טלמיוו ,תויוול ףיוא יו טקנוּפ
 ןוא עשנעג ףיוא גָאטיײב .תובדנ ףיוא סעקשוּפ ןוא ךעלרעלעט רעטנוא ןגָארט סָאװ

 עטלעצנוררַאפ עבלעז יד ןוא רעמינּפ עבלעז יד -- רענַאקשיצנַארפ ףיוא טכַאנייב

 46 א ,טנעה
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 ןשידיי ןיא ןעייטש ייז ןופ ריפ ,עשרַאװ טָאטש רעד ןיא ןַארַאפ ןענעז תוסיפת ףניפ

 יעשגעג ןוא סעקוװעלַאנ ןופ גנולַארטשסיױא רעטסטנעָאנ רעד ןיא --- ,לַאטרַאװק

 ןוא ןענַאװַארַאק ןטיוט עקיזיר יד ,ייז ןעייטש ךעלסעג עגנע יד ןופ ליונקעג ןיא

 ערעייז ןופ ןקילב ןעניּפש עצרַאװש יוװ .רעייגייברַאפ יד ףיוא דחּפ ַא ןָא ןפרַאוו

 ךעלרעטצנעפ יד ןופ לייט ַא רעביא .ךעלרעטצנעפ עטעטַארקרַאפ יד ןרעיומ עקיקָאטש

 .נ"פ ענעבירשעגפיוא טשינ טימ סנורא ענרעזייא ןעגנעה

 -גנעל ךיז ןעיצ סָאװ ,ןראוטָארט יד ףיוא סופ ןייק ןלעטש וצ טשינ טגַאװ רענייק
 ייז ןדיימ ,קורב ןפיוא ךיז ןרעגלַאװ סָאװ ,רעדניק יד וליפא ,ןרעיומ-הסיפת יד סיוא

 ןשידיי ןופ ןרעיוט-הסיפת יד טוָאלרַאפ ןבָאה עכלעוו ,רעטנזיוט רעקילדנעצ .סיוא

 -סױרַא ןרָאי ןוא םישדח ןבָאה ייז ןיהווו ,ךעלסעג יד סַאה טימ ןענָאמרעד ,לַאטרַאװק

 .ךעלרעטצנעפ עטעטארקרַאפ יד ןופ טקילבעג
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 -רַאפ יו ,ליטש ןענייז יירד .עשרַאװ ןשידיי ןופ ץרַאה ןיא ןעייטש תוסיפת ריפ
 זיולב .ףָארטש רעייז קידלודעג רעבירַא ןגָארט עלענימירק יד -- םירבק עטרעיומ

 "עצ -- ענלעשזד ןוא עיװַאּפ --- ןסַאג ייווצ ןופ טימרעדניא ךיז טיצ סָאװ ,עטרעפ יד
 טייג סע ןוא ףיוא ןרעטיצ ךעלסעג יד .,יירשעג ןקיליומ-טנזיוט ַא טימ טפָא ךיז טיירש

 :למרומעג ַא ךרוד

 . . . !קיירטש-רעגנוה ַא רעדיוו --

 ,לַאטרַאװק ןשידיי ןיא ןעייטש ייז ןופ ריפט .עשרַאװ ןיא ןַארַאפ ןענעז תוסיפת ףניפ

 :רבחמ ןופ

 ךוב ןיימ ןופ לטיּפַאק ַא זיא ?סעקוועלַאנ יד ןופ עיּפַארגָאעג עקירעיורט יד,
 ןץא ןענישרעד 1935 רָאי ןיא ןיא סָאװו ,"םערוט-לפייא ןוא סעקוועלַאנ ןשיווצ ,

 ,ץימיש .ב גַאלרַאפ ןיא ,עשרַאוװ

 וצ טשינ -- ןשוטער עניילק זולב טכַאמעג לטיּפַאק ןקיזָאד םעד ןיא בָאה ךיא
 ןגעוו תורוש עשיטסַאקרַאס עכעלטע ןכָארטשעגסױא זיולב רָאנ ,טרָאװ ןייק ןבירשעג
 -עג ןטימ טשימעגפיונוצ זיא שַא ןוא ןייבעג סנעמעוו ,םירחוס עשידיי ןוא םייבר יד
 עטקעמעגּפָא יד ףױא ןבוטש-רעלעק ערעטצניפ יד ןופ ןדיי יד ןופ ׁשַא ןוא ןייב
 ,רענַאקשיצנָארפ ןוא עשנעג ,סעקוועלַאנ



 רענפעש ךורב
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 רערעטעלק-ןּפערט יד

 ,7 עיּפילָאװָא

 רעטמירקעגסיוא ,רעלָאמש ַא ףיוא רעיומ רעקיקָאטש-ןביז ,רעיורג ַא י
 לקנוט קיקע:ריפ ַא -- קינייװעניא .רענייטש עקיציּפש טימ טקעדַאב ,סַאג

 עלָאמש -- סקניל .ןוז יד ןעמוקעגוצ טשינ לָאמנייק זיא סע ןכלעוו וצ ,לפיוה

 ףיוא לסיבַא .ןענישַאמ-ץעז טּפַאלקעג ךעלמייה ןבָאה סע עכלעוו רעטניה ,רעטצנעפ

 ףוג רענעלָאטש רעד ןעזעג ךיז טָאה סע עכלעוו ךרוד רעטצנעפ עטיירב -- :סטכעו
 ,ריּפַאּפ-סגנוטייצ ןלַאב רָאּפ ַא -- רעטצנעפ ןבעל .,ןישַאמ-קורד רעסיורג ַא ןופ

 ןבָאה סע ווו ,קָאטש ןטשרע םוצ ּפערט טריפעג ןבָאה גנַאגנײרַא ןלָאמש ַא ךרוד
 טימ ."גנוטייצסקלַאפ, רעד ןופ עיצַארטסינימדַא ןוא עיצקַאדער יד ןענופעג ךיז

 גנוטייצ רעד ןופ עיצַארטסינימדַא יד ןעוועג זיולב טרָאד זיא רעירפ רָאי רָאּפ ַא
 ,קָאטש ןטסקעז ןפיוא ןעוועג זיא עיצקַאדער יד ןוא

 זיא .יינ ןעוועג ךָאנ זיא זיוה סָאד ןעוו לָאמַא זַא ,טמירעג ךיז ןבָאה םינכש
 ךיא .תמא זיא סָאד לפיוו ףיוא טשינ סייוו ךיא ,(טפיל) ייעדניוו, ַא ןעוועג טרָאד
 ןופ בייהנָא ןיא ,לָאמ ןטשרע םוצ 7 עיּפילָאװָאנ ןעזעג בָאה ךיא ןעוו זַא ,רָאנ סייוו
 יד ,טפיל ַא רַאפ ךָאל רעלעקנוט ַא זיולב ןעוועג טרָאד זיא ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד

 ףיא ןרעטעלק גָאט ןיא לָאמ ייווצ ןגעלפ עכלעוו ,עיצקַאדער ןופ רעטעברַאטימ

 טפַאשקנעב טימ טקוקעג ןעגנורעדנַאװ ערעייז תעב ןבָאה ,ּפערט קָאטש סקעז יד

 קינייװעניא טלָאװ סָאװ ,טפיל םעד ןגעוו קידנטכַארט ,ךָאל ןעלקנוט ןקיזָאד םעד ףיוא
 טניווװעג ןעוועג ןענעז ,טלעוו רערענעש ַא ןופ רעמיורט יד ,ייז רעבָא .ןייז טפרַאדעג
 ..ָאטשינ לייוורעד ןענעז ןוא ןייז ןפרַאד סָאװ ,ןכַאז עטוג ןגעוו ןטכַארט וצ

 צ צ+ א

 רָאטקַאדער רעטשרע רעד ןעוועג זיא רערעטעלק עקיזָאד יד ןופ רעטשרע רעד
 ,"גנוטייצסקלָאפ, רעקידרעטעּפש ןוא '"ףעגַארפ-סנעבעל, רעװעשרַאװ יד ןופ

 ןופ .יקצעיוָאזַאמ-וָאשַאמָאט ןיא 1894 רָאי ןיא ןריױבעג -- רענפעע ךורב
 ןטיוו ןרעביא -- 1940 .עשרַאו ןיא רעטעּפש -שזדָאל ןיא ,1923 רָאי ןזיב טייהדניק
 רעד ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש -- עשרַאוו ןיא .עקירעמַא ןזק ןעמוקעג חדזמ
 ןעגנולמַאז עכעלטע ןופ רבחמ .ייסטרעוורָאּפ,, ןופ -- קרָאי-ינ ןיא ."!גנוטייצסקלָאּפ,
 רענייא ימי לכ טסידנוב ַא .תונורכז ןוא ןעייסע ,תוישעמ עשיריטַאס ,ןענָאטעלעפ
 ןעגנערב ןענַאטעלעפ ייוצ עקיזָאד יד .טסיצילבופ עשידיי עטספרַאש-טסעב יד ןופ
 עטסקידהעּפשה יד ןופ םענייא ןופ טײקכעלגעטגָאט רעד טימ םינּפ לא םינּפ זדנוא
 ."גנוטייצסקלָאפ, רעד ,רעטעלבגָאט עשידיי רעוועשרַאוו
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 ןעוו .חריד עטַאװירּפ ןייז טַאחעג רעירפ טרָאד טָאה רעכלעוו ,םעדעמ רימידַאלוי
 ןעוועג טשינ ןיוש רע זיא ,1922 ןיא ,גנוטייצסקלָאפ,, רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא
 םעד ףיוא טורעג ןיוש טָאה ףוג רעטרעטַאמעגסיוא ןייז .עקידעבעל יד ןשיוצ
 רבק ןרעביא ןייטש םעד ףיוא ןוא ,גניר רעטעברַא ןופ םלוע-תיב רעקרָאידוינ
 .?גנוגעװַאב רעטעברַא רעשידי רעד ןופ עדנעגעל יד, ןבירשעגנָא ןעוועג זיא
 טונימ רעד זיב 7 עיּפילָאװַאנ ףיוא טרעהעג ךיז טָאה טירט סמעדעמ ןופ ָאכע רעד רעבָא
 ערעווש יד ."גנוטייצסקלַאפ, רעד ןופ רעמונ רעטצעל רעד סױרַא זיא טרָאד ןעוו

 ןופ ןרעלעק עטכייפ יד ןופ טכַארבעגסױרַא טָאה רע עכלעוו ,טײהקנַארק-ןרינ
 ןיא ןיוש םיא טָאה ,טרעצרַאפ ןצנַאגניא רעטעּפש םיא טָאה עכלעוו ןוא לעדַאטיצ
 עטרַאה קיצעביז יד ףיוא טיײלגַאב רדסכ םיא טָאה יז ,טרעטַאמעג גונעג עשרַאװ
 ךיוא לָאמטּפָא ןוא ,גָאט ןיא לָאמ עכעלטע זיא רע רעבָא ,7 עיּפילָאװַאנ ןופ ןּפערט

 ,גנוטייצ יד ןכַאמ וצ ידכ ,ןּפערט יד ּפָארַא ןוא ףױרַא ןעגנַאגעג ,טכַאנ רעד ןיא
 רעד ןיא ףיט זיא םיא וצ זיב ןפָאלשניא טנעקעג טשינ ןביוא רעירפ טָאה רע
 ןישַאמ-עיצַאטָאר רעד ןופ שיורעג סָאד ןטנוא ןופ ןעגנַאגרעד טשינ טכַאנ

 -קורד יד ןעוו .ןיוש ךיז טקורד רעמונ רעקידנגרָאמ רעד זַא ,טגָאזעגנָא טָאה סָאװ
 ךיז ןוא טעב ןופ ּפָארַא םעדעמ רעקנַארק רעד זיא ,טקיטעּפשרַאפ ךיז טָאה ןישַאמ
 עילַאק ןישַאמ יד זיא רשפא :ןּפערט ערעטצניפ יד רעביא רעקיורמוא ןַא טזָאלעג
 ידכ ,ײצילַאּפ יד ןעמוקעג רעדיוװ זיא רשפא ןוא ריּפַאּפ סיוא טלעפ רשפא ,ןרָאװעג

 ..רעמונ ןקידנגרָאמ םעד ןקורד ןזָאל וצ טשינ

 ןײלַא טָאה סָאװ ,שטיוועלַאכימ שינייב ןעוועג זיא רערעטעלק רעטייווצ רעד

 טָאה רע זַא ױזַא ,קָאטש ןטעביז ןפיוא לרעמיצ לצנייא ןַא ןיא טניווװעג גנַאלנרָאי
 וצ ױזַא ,עטַאװירּפ ענייז ןפערט לָאצ עטלּפָאט ַא ןלייצוצרעביא גָאט ןדעי טַאהעג

 -ײטרַאּפ ַא ץוח ַא ,ןעוועג ךָאנ זיא רע יוװ ױזַא ...עכעלטפַאשלעזעג ענייז ןוא ,ןגָאז

 ןיא רעטבילרַאפ ַא ,םעהָאב ַא ךיוא ,טסיצילבוּפ ןוא רענדער רעקימַאלּפ ַא ,רעריפ

 רערעווש גָאט ַא ךָאנ זַא ,ןפָארטעג ןטלעז טשינ ךיז טָאה ,ןבעל ןיא ןוא טסנוק

 -טייל םייב קידנבײהנָא ,גנוטייצ עצנַאג ַא ןליפסיוא טנעקעג טָאה רע) עינַאװערָאה

 עשיטָאטש ןוא סעמַארגעלעט עטצעל יד ייב קידנקידנע ןוא ןָאטעילעפ ןוא לקיטרַא

 -רַאהליפ ןיא טרעצנָאק ַא ףיוא ןּפַאכנײרַא הניד יורפ ןייז טימ ךיז רע לָאז ,(קינָארכ
 ןשטנעמ רַאפ רעכעלגנעגוצ זיא עכלעוו ,עקרָאילַאג רעד ףיוא ,ךיוה רעד ןיא ,עינָאמ

 ןוא עטַאװירּפ יד ץוח ַא זַא ,ןעמוקעגכיוא זיא םורַא-ױזַא .ןטעשזדוב ערעגָאמ טימ
 .ןּֿפערט "עשירעלטסניק,, ןלייצ וצ טַאהעג ךָאנ רע טָאה ןּפערט עכעלטפַאשלעזעג

 יד ןבָאה ,םואעליבוי ןקירעי-קיצפופ ןייז וצ ,טיוט ןייז רַאפ ןרָאי עטלייצעג טשרע
 -- הנתמ ענעטלעז ַא ןשטיװעלַאכימ ןבעגעג רעטעברַא-רעקורד עשידיי רעװעשרַאוו

 ןרעטעלק טפרַאדעג טָאה רע רעכלעוו וצ ,ךיק ַא טימ ךעלרעמיצ ייווצ ןופ הריד ַא

 .קָאטש ריפ ייזיולב ,,

 רעד ןיא ןשטיװעלַאכימ ןפָארטעג בָאה ךיא סָאװ ,גָאט ןטשרע םעד ןיוש
 ןטימניא .םעהָאב םעד םיא ןיא טליפרעד ךיא בָאה ,!!גנוטייצסקלָאפ,, עיצקַאדער
 טנעקעג רע טָאה ,עגַארּפ עשיטילָאּפ ַא ןריטוקסיד רעדָא ,לקיטרַאטיײל ַא ןענעיילרָאפ
 -רעטנוא-ןוז ןקידנסיורד ַא ףיוא ןגיוא עיולב-ףיט ענייז טימ ןקוקרַאפ ךיז גנולצולּפ
 .ןוגינ ןטקנעברַאפ ַא ןעמורברעטנוא ןעמענ רעדָא ,גנַאג
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 םעד ,ךימ טגערעגנָא ךיוא רָאנ ,טקוקרַאפ ךיז ןײלַא רע טָאה רָאנ טשינ ןוא

 "ףרעוװ ןלַאפרַאפ,, ןטלעז טשינ ןשינייב טימ געלפ ךיא ."ןקוקרַאּפ,, וצ ךיז ,ןרעגניי

 ןיא רָאג יצ ,טרעצנָאק ַא ,טעלַאב ַא ,גנולעטשסיוא-רעדליב ַא ףיוא גָאט ןטימ ןיא

 .רעסינעג ַא רָאנ ,רעקוקוצ ןייק םתס טשינ ןעוועג רע זיא םוטעמוא ןוא .עפַאק ַא

 ,דניק טנוזעג ַא יו ןבעל ןטימ ןעיירפ טנעקעג ךיז טָאה רע
 ןטצעל ןיא ןביולג ןופ םַאלּפ רעד .םעהָאב רעקיביולג ַא ןעוועג רע זיא ייברעד

 טשינ ןטיצ עטסרעטצניפ יד ןיא וליפא םיא טָאה לווייט ןרעביא שטנעמ ןופ גיז
 ,ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ ןעגנַאגעגמורַא ןענעז עלַא ןעוו טלָאמעד ךיוא .טזָאלרַאפ

 .ךיוה רעד ןיא ןטלַאהעג ּפָאק ןייז רע טָאה

 טָאה רע ןעוו .ןדניצנָא ערעדנַא קרַאטש ױזַא טנעקעג רע טָאה רַאפרעד ןוא

 עטלַא עכלעזַא עסַאמ רעקיּפעק-טנזיױט רעד ןיא ןוטעג-ףרָאװ ַא ענובירט רעד ןופ
 ןַא זיא ,םזילַאיצָאס,, ,י'גנוזיילסיוא,, ,טייקיטכערעג,, ,י'טייחיירפ,, יוװ ,רעטרעוו
 ,ךיז טכַאד ,ןעמ טָאה ןטכענרעייא ןוא ןטכענ .לַאז ןכרוד ךרודַא םָארטש רעשירטקעלע

 ,רעטרעוו עבלעז יד ןעוועג טשינ ןענעז סע ,ןיינ רעבָא ,טרעהעג רעטרעוװו עבלעז יד

 ..שרעדנַא ןצנַאגניא ןעזעגסיוא ייז ןבָאה רעייפ סעשטיװעלַאכימ ןופ ןייש םעניא

 רעייפ סָאד יוװ ,עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא טרָא ןפיוא ןענַאטשעגניײא טשינ זיא רע
 טעוװעריקרַאפ גנולצולּפ שינייב ךיז טָאה ,קידנעייג ױזַא טָא ןוא .ןבירטעג םיא טלָאװ
 ַא סנעװָאהטעב וצ ,טלַאטשעג ַא סעסנַארפ לָאטַאנַא וצ ,עלהשעמ ַא סעצרּפ וצ
 ידכ ,רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא ןעגנַאגעגטימ םיא טימ זיא םלוע רעד ןוא ,עינָאפמיס
 םוצ טירט עקידנרישרַאמ ,עטסעפ טימ ןשינייב טימ ןייגוצקירוצ רעטעּפש לסיבַא

 ...םזילַאיצָאס
 ןטיול זיולב טשינ ,רעשידיי ַא ,םזילַאיצָאס סעשינייב ןעוועג זיא רעשימייה ַא

 ןטימ ןהיעשי טימ ןטכָאלפרַאפ ,טלַאהניא ןוא ךַארּפש רעד טיול ךיוא רָאנ ,ןעמָאנ
 ןעמכילע םולש ןופ רעטכעלעג ןקיצרַאה ןטימ ןטָאנקרַאפ ;ןצרּפ טימ ןוא םש-לעב

 ידניק ןשידיי ןופ גנַאזעג ןרעטנומ ןטימ ןוא
 א 8 .}

 סָאװ ,רענרומכ ףסוי רעקנַארק-ןעגנול רעד ןעוועג זיא רערעטעלק רעטירד רעד

 רעכלעוו) שטיװעלַאכימ יו טקנוּפ ,רע .קָאטש ןטרעפ ןפיוא טניווװעג ןיילַא ךיוא טָאה

 -ןעגנול עשינָארכ ַא ,תוסיפת יד ןופ קנעדנָא ןַא יוװ ,ןגָארטעגמורַא ךיוא ,בגא ,טָאה

 ךיז טפָא טגעלפ ,(סרענרומכ יװ םערָאפ רערעכַאװש-ליפ ַא ןיא רעבָא ,טײהקנַארק

 -סיוא ךיז טָאה רע יװ ,ידכ ,ןקָאטש יד ןופ םענייא ףיוא געוו ןטימניא ןלעטשּפָא
 לסיבַא ,טניימעג טָאה סָאד סָאװ ,"ןבעל ןופ !ןבָאה וצ האנה עלעסיבַא,, ,טקירדעג

 קידנעמוק ,לָאמטּפָא .,,ןטסוהסיוא עלעסיבַא ךיז סגעוו ןייא ןיא ןוא םעטָא םעד ןּפַאכּפָא
 זיא רענרומכ זַא ,טסוװעג ףיוה ןפיוא ןיוש ךיא בָאה ,עיצקַאדער ןיא ירפרעדניא
 רעטכידעג סרענרומכ ןעגנַאגרעד ןביוא ןופ רימ וצ זיא סָאד ,ןּפערט יד ףיוא
 ןטונימ עטלייצעג ךָאנ ןוא ןּפערט יד רעביא ןזיירּפש ןעמונעג ךיג בָאה ךיא .טסוה
 עלעסיבַא , ןוא ןענַאטשעג זיא רע וװ ,ןקָאטש יד ןופ םענייא ףיוא ןפָארטעג םיא
 ןקָאטש עטצעל יד ןוא טקינייארַאפ ךיז רימ ןבָאה טרָאד .'ןבעל ןופ טַאהעג האנה

 .ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג ןיוש
 צ+ / 8

 טייצ רענעי ןיא טָאה סָאװ ,ךילרע קירנעה ןעוועג זיא רערעטעלק רעטרעפ רעד
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 טַאהעג לכה-ךס ןכעלגעט ןיא טָאה רע זַא ױזַא ,קָאטש ןטשרע ןפיוא טניווועג ןיילַא

 ןופ טָאה רע ךיוא .רעטעברַאטימ עקירעביא עלַא יװ ןּפערט רעקינייװ ןרעטעלק וצ

 לָאמנייק ןקָאטש יד ןטימניא ךיז טגעלפ רע רעבָא ,טסוהעגרעטנוא טייצ וצ טייצ
 ןפָארטעג געוו ןטימניא טָאה רע ןדייס ,םעטָא םעד ןּפַאכוצּפָא ףיוא ןלעטשּפָא טשינ

 זיא רע .טַאהעג טשינ טייצ ןייק הזה:םלוע ַאזַא רַאפ טָאה רע .זדנוא ןופ ןצימע
 ענעריולרַאפ ַא ןגָאינָא טפרַאדעג רע טָאה קידנעטש ,טקיטעּפשרַאפ ןעוועג רדסכ
 -סקלָאפ, רעד ןופ ןּפערט יד ףיוא ןוט טוװרּפעג סָאד רע טָאה ,ייווצ רעדָא ,העש
 ,"גנוטייצ

 רָאטקַאדער ץוח ַא ,טייקנעמונרַאפ ןייז ןעוועג ץלַא רַאפ רעירפ זיא ןירעד קידלוש

 ,"ודנוב סָאלג,, לַאנרושז ןשיליוּפ ןופ רָאטקַאדער ךיוא ןוא "!גנוטייצסקלָאּפ,, רעד ןופ

 ןוא רעקיטערָאעט ןייז ,"דנוב, ןופ רעריפ רעשיטקַאפ רעד ןעוועג ךילרע זיא

 ןיא רענעמטַאר עשידנוב יד ןופ עיצקַארפ רעד ןופ רעציזרַאפ ,טנַאטנעזערּפער

 ענעדיײשרַאפ ןופ דילגטימ ,הליהק רעשידיי רעװעשרַאװ רעד ןופ סנרּפ ,טַאר-טָאטשי

 ןוא ,רָאטקעל ,רענדער ,סעיסימָאק עשיאיײטרַאּפ ןוא עכעלטפַאשלעזעג ,עשיטָאטש
 עשרַאװ ןקע עלַא ןופ ןעמוקעג ןענעז סע ןכלעוו וצ ,טַאקָאװדַא -- םעלַא םעד וצ

 ,סענעדיי ןוא ןדיי עמערָא םתס ןוא רעטעברַא עשידיי ץניװָארּפ רעד ןופ וליפא ןוא
 ןכילרע ןיא זַא ,טסווועג ןבָאה ייז .רעטיה-סטייקיטכערעג עשיליוּפ יד ןופ עטגלָאפרַאפ
 ,רעקידייטרַאפ ןטסיזמוא ןַא ןוא רעקידיײטרַאפ ןטוג ַא -- עדייב ןעניפעג ייז ןלעוו
 .ןטעבעג טָאה רע טשינ ןוא רַארָאנָאה ןבעג םיא טוװורּפעג ןֿבָאה ייז טשינ

 ןרעו וצ טָארדעג טָאה סע ןעמעוװ ,ןדיי עמערָא םיא וצ ןעמוקעג ןענעז סע
 סע :טלעג הריד ןייק ןלָאצ טשינ רַאפ גנוניוו-רעלעק רעייז ןופ טצעזעגסױרַא
 ןרָאװעג ןענעז רעדניק ערעייז סָאװ ,סעמַאמ ןוא סעטַאט עטקיטייוװעצ ןעמוקעג ןענעז
 -ןילַאטס רעקידרעטעּפש רעד ,ךילרע ןוא ,טייקיטעט רעשיטסינומָאק רַאפ טריטסערַא

 ..ןטכירעג יד ןיא רַארָאנָאה ןשָארג ַא ןָא ןקידייטרַאפ טפרַאדעג ייז סע טָאה ,ןברק
 וצ סעטיב ןביײרשנָא ייז לָאז ךילרע זַא ,רעטעברַא ןעמוקעג ןליפַא ןענעז סע ןוא
 םענייא ַאזַא טגעלפ ךילרע ןעוו .סעיצוטיטסניא ןוא ןטמַא ערענעלק ענעדיישרַאפ
 ףיוא לייו ,רעביירש-עטיב ַא וצ ןעגנַאגעג רעסעב טשינ זיא רע סָאװרַאפ ,ןגערפ
 רעצנַאג רעד טימ רענעי טָאה ,טַאקָאװדַא ןַא טשרע קיטיונ טשינ זיא טייקיניילק ַאזַא
 / .א"טלעג ךָאד טמענ רעביירש-עטיב ַא, :טרעפטנעעג טייקיטכירפיוא רעוויַאנ

 רעטעברַא ןַא טלעטשעגּפָא ןכילרע טָאה עיצקַאדער רעד וצ געוו ןפיוא ןעוו ןוא

 רעד ןיא סעיינ לקיטש רעדָא ,לקיטרַא ןַא סעּפע רַאפ תונעט טַאהעג םיא וצ ןוא

 ןעמונעג ךיז ךָאנרעד ןוא טרעהעגסיא קיור םיא ךילרע טָאה ,'!גנוטייצסקלָאּפ,

 ,רעגייז ןפיוא קוק ַא טּפַאכעג טלַאמעד רע טלָאװ .ןרעפטנערַאפ ענבָארדָאּפ ץנַאג

 -וצ טשינ טָאה ךילרע רעבָא .ןפיול ןעמונעג ןוא טקידלושטנַא ךיז רשפא רע טלָאװ

 ערעדנוזַאב ץנַאג ןעוועג ןענעז רעגייז רעד ןוא רע .רעגייז ןפיוא טקוקעג טפָא

 טָאה עיצקַאדער ןיא ךיוא ..געוו רעדנַא ןַא ןעגנַאגעג ךיז זיא רעדעי סָאװ ,ןכַאז

 רעטעברַא ןַא ןעמוקנײרַא לָאז לקיטרַא-טייל םעד ןביירש ןטימניא זַא ,ןפערט טנעקעג
 רע זַא ןסעומשרַאפ ױזַא םענעי טימ ךיז לָאז ,ךילרש ,רע ןוא ןינע ןַא סעּפע טימ

 טנַאמרעד םיא טָאה ןעמ ןעוו טשרע .ךיז טקור רעגייז רעד זַא ןסעגרַאפ ןצנַאגניא לָאז

 רעצימע יו העש ַא טניז ןיוש זַא ,טּפַאכעג גנולצולּפ ךיז רע טָאה ,זיא סע טעּפש יו

 טלָאמעד טגעלפ רע .םייה רעד ןיא םיא ףיוא ןטרַאװ ףרַאד ןינע ןקיטכיוז ַא טימ
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 -רַאפ-טשינ םעד ןעגנַאלרעד רימ ןוא ןקילב עזָאלפליה רָאּפ ַא רימ ףיוא ןלעטשנָא
 לטנַאמ ןטימ ךיז קידנזָאל ,ףוס םעד ןביירשוצ לָאז ךיא ,לקיטרַא-טייל ןטקידנט

 .ךעלנייוועג רימ ןגעלפ ןעלקיטרַא-טייל טקידתופתושב עכלעזַא .ריט רעד וצ טנַאה ןיא

 טָאה רע) ענייז ןעוועג זיא "א, יד 'ב .א, ןלַאיציניא יד טימ ןביירשרעטנוא
 ...עניימ ןעוועג זיא יב, יד ןא ,('יקסוװָארדנַאסקעלַא, םינָאדװעסּפ ַא טַאהעג

 + ט א

 ןופ רַאטערקעס רעד ,ַאמלוש רָאטקיװ ןעוועג זיא רערעטעלק רעטפניפ רעד
 ךעלטנגייא רע טָאה ,רערעטעלק-גרעב ןוא רעבָאהביל-גרעב ַא ןײלַא .עיצקַאדער רעד

 רעבָא ,רעדילגטימ-עיצקַאדער ערעדנַא עלַא יו ,רעכיג ןּפערט יד ףיוא ןייג טפרַאדעג

 רעד ןעוועג ךיוא זיא רע ןוא ,עלַא רימ יו רעמַאזגנַאל ןעגנַאגעג זיא רע דָארג
 רע .קָאטש ןדעי ףיוא ןעורּפָא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה סָאװ ,זדנוא ןופ רעקיצנייא
 ןעוועג זיא רע .טײקשיטַאמעטסיס בילוצ רָאנ ,טייקדימ בילוצ טשינ ןוטעג סע טָאה
 ןעוועג זיא ךילרש ביוא .רעטסנסַאלעג רעד ןוא עלַא זדנוא ןופ רעטסכעלטקניּפ רעד

 רע ןעוו וליפַא .רעגייז ןיא טבילרַאפ ןעוועג ןַאמלוש זיא ,רעגייז ןטימ טגירקעצ
 .רעגייז ןפיוא טקוקעג רע טָאה ,טורעגּפָא ךיז ןוא ןּפערט יד ףיוא ןענַאטשעג זיא
 עדנוקעס ןייא ןייק טשינ .ודּפָא טונימ ןייא ןעמונעג ךיז רע טָאה קָאטש ןדעי ךָאנ
 רע זיא ,רעקיױר ַא ,רעקיטכיצ ַא .רעמ עדנוקעס ןייא ןייק טשינ ןוא רעקינייװ
 ןַא טימ םינּפ עקיטומטוג ,עלופ סָאד ,ּפערט יד ןבעל רעטצנעפ םייב ןענַאטשעג

 רע טָאה סָאד -- לרעגייז:טנַאה םענעדלָאג ןפיוא טלעטשעגנָא ענימ רעטסנרע
 קױר רע טָאה ךעלדנע ,ןטרַאװ ךָאנ ףרַאד רע גנַאל יו ,סעדנוקעס יד טלייצעג
 געוו ןיא טזָאלעג רעדיו ךיז טירט ענעסַאלעג טימ ןוא ייקיצכעז, : ןוטעגיגָאז ַא

 .ײעיצנַאטסיןּפערט רעטסטנעָאנ רעד וצ --- ןיײרַא

 טייקסטוג טימ םי ַאזַא ןגָאמרַאפ לָאז סָאװ ,שטנעמ ַא טנגעגַאב ןטלעז בָאה ךיא
 טָאה רע .קַאװטיל רעטלַאק-טשרמולכ רעקיזָאד רעד יוװ ,ןשטנעמטימ ענייז רַאפ

 ןופ טרעהעג טָאה רע ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא ,ןעמענַאב טנעקעג טשינ טושּפ תועשר
 ענייז ןוא טרעדורעצ ױזַא ןעוועג רע זיא ,טייקניימעג רעדָא ןכערברַאפ ַא סעּפע
 ַאזַא יװ ,גנורעדנווורַאפ רעקיטכירפיוא ַאזַא טימ טקוקעג ןבָאה ןגיוא עוויַאנ עיולב
 .לָאמ ןטשרע םוצ טלעוו רעד ףיוא ןפָארטעג טלָאװ ךַאז

 ןשטנעמ עשיטקַארּפ ןופ ןגיוא יד ןיא ךעלטנגייא זיא טסילַאיצָאס רעתמא רעדעי
 ןטקַאפ עלַאטורב ,עטרַאה ןגעקטנַא ךיז טלעטש רע :שיטסילַאערמוא ןוא וויַאנ
 יז געמ ,תועשר עקידנשרעה ,עטעוװװעדנופעגנייא ןריטּפעצקַא ןופ ּפָא ךיז טגָאז רע
 רעייז טימ ןרעכיזרַאפ ייז ,קזוח ןכַאמ רעקיניצ .?ךעלריטַאנ,, ןוא קרַאטש יוװ ןייז

 -ַאיצַאס רעבָא ,'יןביילב סע טעװ ױזַא ןוא סע זיא ױזַא , זַא ,עלעכיימש שיטקַארּפ ,גולק

 עלַא ןופ רעבָא "ןביילב טשינ סע רָאט ױזַא ,ייז ןגָאז ,ןיינ , .ךָאנ טשינ ןביג ןטסיל
 ןבעל ןיא ןענעגעגַאב וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ עכלעוו ,ןטסילַאיצָאס ערַאטינַאמוה

 רָאט ױזַא, :טגָאזעג טשינ טָאה רע .רעקידתומימת רעד ןעוועג ןַאמלוש רָאטקיוװ זיא
 סע טסייה סָאװ !ךעלגעממוא זיא סע "!ןביילב טשינ ןעק ױזַא רָאנ "ףביילב טשינ
 ןביירט טעװ טנַאיצילַאּפ ַא -- סעכ סיורג ןיא ןעיירשעצ ךיז רע טגעלפ -- סעּפע
 ..ןייז טשינ ױזַא ןעק סע -- ?דניק םערָא ,קידלושמוא ןַא ןגָאלש ןוא

 יד ףיוא --- זדנוא ףיוא ןעיירש טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא טגעלפ ןַאמלוש רָאטקיװ
 ."גנוטייצסקלָאפ, רעד ןופ רעטעברַאטימ ןוא ןרָאטקַאדער
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 קיטכיו ַא סעּפע ןליּפשּפָא ךיז טגעלפ סע ןעװ ,געט ןיא ןעוועג זיא סָאד

 :דנַאלסיוא ןיא רָאג יצ רעשילױּפ רעד ףיוא ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא שינעעשעג
 רעד :;םָארגָאּפ רעקיטישּפ ןגעק ''דנוב, ןופ קײרטש-טסעטָארּפ רעד ,רעגייטש ַא
 -ָאכעשט וצ םוטַאמיטלוא סרעלטיה :עינַאּפש ןיא גירק-רעגריב ןופ ךורבסיוא

 -ימדַא יד וליּפַא ןוא עיצקַאדער יד טגעלפ געט עכלעזַא ןיא ,לג"דא עיקַאווָאלס

 ןסיורג ַא ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ !!גנוטייצסקלָאפ,, רעד ןופ יירעקורד ןוא עיצַארטסינ
 ןבָאה עלַא ;טכירעג ןייא רָאנ טכָאקעג ךיז טָאה סע ןכלעוו ןיא ,לסעק ןקידעכָאק

 -השעמ יד ,לשמל ,ןעװעג סע זיא .שינעעשעג רענייא רעד טימ רָאנ טבעלעג

 טסינַָאטעילעפ רעד ,עינַאּפש ןיא ןעוועג רעביירשילקיטרַא-טייל רעד זיא ,עינַאּפש
 רעד ,עינַאּפש רעביא ןגיולפעג זיא טצעָאּפ רעד ,עינַאּפש ןייק ןעקנווועג טָאה
 רעד וליפא ןוא עינַאּפש ןופ זיולב ןשעּפעד ןבירשעג טָאה רעביירש:-ןעמַארגעלעט
 רעװעשרַאװ ַא רעבָא ..עינַאּפש ןיא טיירדשג ךיז טָאה רעטרָאּפער רעשיטָאטש

 -המחלמ ןשינַאּפש א ןיא ןרעװ טלדנַאװרַאפ טשינ ךָאד רָאט גנוטייצ עשידיי

 יד ןּפַאכרַאפ טשינ יז רָאט ,ןייז טשינ לָאז שינעעשעג ַא קיטכיוו יוװ .ןיטעלויב
 ַא יו ,טקנוּפ ןייא ףיוא ןקוקרַאפ טשינ ךיז רָאט רָאטקַאדער ַא .גנוטייצ עצנַאג

 ,טנעמורטסניא ןייא ןיא ןגיוא יד ןבָארגנייא טשינ רָאט רעטסעקרָא ןַא ןופ טנעגיריד
 -סגנוטייצ רימ סָאװ ,ןרָאטקַאדער רימ רעו רעבָא .ןוגינ ןייא ןעמורב קידנעטש רעדָא
 ןטסערג ןזיב ןטסנעלק ןופ ןשטנעמ-ייגנוטייצסקלָאּפ,, עלַא ןבָאה טנייה --- רעביירש

 רעמ ןליוו ייז ןוא עיצַארטסנָאמעד-יַאמ ַא טימ יצ ,עינַאּפש טימ טרוכישעגנָא ךיז
 ..יתבש ,ןביילב לָאז תבש .ןסיוו טשינרָאג ןופ

 ערעייז ךיוא זַא -- דנורג ןָא טשינ ןוא -- רעכיז ןעוועג ייז ןענעז ייברעד
 ייז יװ ,קידתבש ןוא קידרוכיש ױזַא טקנוּפ טנייה ןענעז רענעייל

 שטנעמ-סגנוטייצ רעטסטלע רעד ,ןַאמלוש רָאטקיװ ןעמוקעג זיא טלָאמעד ןוא
 ןּפעלשּפָארַא ןעמונעג זדנוא ןוא ,רעטסרעטכינ טשרמולכ רעד ןוא ,זדנוא ןשיווצ
 : ןסַאג רעװעשרַאװ עטמערוטשעצ יד ןופ יצ ,גרעב עשינַאּפש יד ןופ

 ףיא ּפָארַא -- ןגירשעצ ךיז רע טָאה -- גנוטייצ ַא ןכַאמ ףרױַאד ןעמ --
 ..!הרע רעד

 סָאד טָאה ,ןגױא עשירעדניק עיולב יד טימ קַאװטיל רענווָאק רעד .,רע
 ןּפעלשסױרַא טפרַאדעג זדנוא סע טָאה רע :רערעטכינסיוא רעזדנוא ןייז טפרַאדעג
 סע זיא .,עלַא זדנוא ןופ רעטסקידתבש רעד ,רע -- ןײרַא-ךָאװ רעד ןיא תבש ןופ
 ןעגנַאלק ןוא םינוגינ עכעלשטנעמ עלַא ךיז ןיא טַאהעג טָאה סָאװ ,ןעיירש ַא ןעוועג
 זיא רעמערַאװ ץלַא ןגירשעג טָאה רע רעמ סָאװ .סעכ ןופ גנַאלק םעד ץוח ַא
 .ירעקידתבש ץלַא ,ןרָאװעג

 ןַאמלוש רָאטקיװ יו ,ןעוועג זיא עיצקַאדער ןיא סענעצס עטסנעש יד ןופ ענייא
 ןריצודער ץלַא ףוס םוצ ןוא טײקשיטקַארּפ תוכלה ןיא סעיצקעל ןכילרע ןבעג טגעלפ
 :רעגייז םוצ

 .!רעגייז ןפיוא ןקוק זומ -- םיא וצ ןגירשעג רע טָאה -- שטנעמ ַא --
 8 א 4

 -""גנוטיײצסקלָאפ , רעד ןופ רערעטעלק-ןּפערט יד טנכערעגסיוא רָאנ ָאד בָאה ךיא)
 ,ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז תורוש יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןבָאה עכלעוו ,עיצקַאדער
 ,(עקידעבעל יד ןשיװצ ןענופעג טשינ רעמ ךיז
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 ןבָאה רימ .טרעהעגפיוא ןעגנורעדנַאװ-ןפערט ערעזדנוא ןבָאה טייצ רעד טימ
 ןעגנוווצעג זדנוא טָאה עכלעוו ,טיונ רעד ןעקנַאדרַאפ וצ טַאהעג טייקכעלמעוװקַאב יד
 ןעמַאזוצ ןקירדפיונוצ ךיז ןוא קָאטש ןטסקעז ןפיוא הריד-עיצקַאדער יד ןבעגוצּפָא
 -סטפעשעג יד .קָאטש ןטשרע ןפיוא ןרעמיצ ףניפ יד ןיא עיצַארטסינימדַא רעד טימ
 א רענייא ,ייוצ -- עיצקַאדער יד ןוא ,ןרעמיצ יירד ןעמונרַאפ טָאה גנולײטּפָא
 ןסעזעג ןענעז רעמיצ ןלעטימ םעד ןיא .רעמיצ רעניילק ַא רענייא ןוא רעלעטימ
 ןרענעלק םעד ןיא ןוא ,רַאטערקעס-עיעקַאדער ןטימ ןעמַאזוצ רעטעברַאטימ עקינייא
 יז טָאה ןעמ יו ,רעדָא ,עיגעלָאק-ןרָאטקַאדער עקיּפעק ירד יד ןסעזעג זיא

 ןעועג זיא יז לייו ,"עיצקַאדער עשיטילָאּפ יד, -- ןושל-ײײטרַאּפ ןפיוא ןפורעג
 "ידנוב,, ןיא סעיצקַארפ ייווצ יד ןופ סולפנייא ןשיטילָאּפ םעד טיול טלעטשעגנעמַאזוצ
 טָאה עיצקַארפ עטכער יד יװ ױזַא .עיצקַארפ עקניל יד ןוא עיצקַארפ עטכער יד --

 רעייטשרָאפ ייווצ טַאהעג יז טָאה ,ײטרַאּפ רעד ןופ טייחרעמ יד ךיז רעטניה טַאהעג
 עקניל יד ןוא (ךיא ןוא ךילרע ןעוועג ןענעז סָאד) עיצקַאדער רעשיטילָאּפ רעד ןיא
 ,(רענרומכ) רעייטשרָאפ ןייא --- עיצקַארפ

 ןלעטשקעװַא ןענעק טרָאד לָאז ןעמ זַא ,גנע וצ ןעוועג זיא לרעמיצ סָאד

 -עיצקַאדער יד זַא ױזַא ,טקירדעגפיונוצ ייז ןעמ טָאה .רעדנוזַאב ןשיט יירד ערעזדנוא
 ןוא שיט ןסיורג ןייא ןופ ןטייז יירד ייב ןסעזעג שיטקַאפ זיא יירד ןופ עיגעלָאק
 ,"גנוטייצסקלָאפ, יד טלעטשעגפיונוצ ןעמַאזוצ

 ןקידניז טשינ טזַאל ןעמ

 )קי ..2

 ,עטסמערָא יד ןעוועג י"גנוטייצסקלָאפ ,, יד זיא עשרַאװ ןיא ןעגנוטייצ עלַא ןו
 ןעצ עטצעל יד ןיא ךיז טָאה עיצַאלוקריצ ריא סָאװ ףיורעד טקוקעג טשינ ת

 טכַאפיירדרַאפ יו ירעמ המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ רָאי
 רעװעשרַאװ עכייר עכנַאמ ןופ עיצַאלוקריצ יד טגָאיעג רעבירַא וליפא טָאה ןוא
 טלגיּפשענּפָא יירטעג ''גנוטייצסקלָאפ , יד טָאה טײקמערָא ריא ןיא ךיוא .ןעגנוטייצ
 ןעוועג זיא טיונ רעייז ןלױּפ ןופ רעטעברַא עשידיי יד ,רעזעל עריא ןופ ןבעל סָאד

 ,טײקמערָא רַײא ןופ לַאװק רעד

 עניילק וליפַא ןוא רעטעברַא עשידיי עטסיימ יד רַאפ זיא גנוטייצ ַא ןפיוק
 ןגעלפ .ץניװָארּפ רעד ףיוא לעיצעּפס ,סוסקול ַא ןעוועג תוכאלמ-לעב ןוא רעמערק
 ןיא ןעוועג .גנוטייצ רעייז וצ םיפתוש ןעמענוצ ןוא ןבעג הצע ןַא ךיז רעזעל ךס ַא
 להק ץנַאג ןוא גנוטייצ ןייא ןבירשעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,ךעלטעטש עשידיי ןליױּפ
 ,גורתא ןייא טימ טשטנעבעג עלַא טָאה ןעמ יו ױזַא טָא ,טנעיילעג יז טָאה

 ךיז טָאה רעדעי רעכלעוו וצ ,גנונעדרָא ןַא טלעטשעגנייא ןעוועג זיא ייברעד
 ,ןרָאװעג קיטרַאפ זיא רע זַא ןוא ,ףתוש:-טּפוה רעד טנעיילעג טָאה רעירפ .טסַאּפעגוצ
 ןענעייל ןכָאנ טָאה רעדיו רענעי ןוא ףתוש ןטייווצ םעד ןבעגעגרעביא יז רֶע טָאה
 ,םיפתוש עלַא וצ ןעגנַאגעגמורַא זיא יז זיב ןבעגעג רעטייוו יז

 םוצ ןעמוקעגנָא זיא גנוטייצ עקידקיטיירפ יד זַא ,ןפערט טגעלפ ןטלעז טשינ
 קיניוו סָאד ךיז טָאה ןעמ רעבָא .קיטסניד-קיטנָאמ םורַא טשרע ףתוש ןטצעל
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 יד ביוא ןוא גונעג טַאהעג ןעמ טָאה טייצ ?סע טנערב סָאװ .ןצרַאה םוצ ןעמונעג
 ,קילגמוא ןייק ןעוועג טשינ ךיוא זיא ,ןרָאװעג רעטלע לסיב ַא לייוורעד זיא סעיינ

 יד ןעוועג טשינ גנוטייצ ןיא ןענעז ןליוּפ ןיא רעזעל ןשידיי ַא ייב רקיע רעד לייוו

 ןשיווצ סקימעלָאּפ יד ,ןענָאטעילעפ יד ,ןעגנובײרשַאב יד ,ןעלקיטרַא יד רָאנ ,סעיינ
 -יטנַא יד טימ -- רקיע רעד ןוא ,רעביירש עשירענגעק יד טימ רעביירש ענייז

 ןייז יו ןענעיײל וצ טַאהעג ביל טָאה דיי רעשיליוּפ רעד .רעביירש עשיטימעס

 עלעסיב עקַאמשעג סָאד ןעוועג זיא סָאד .רעסערפ-ןדיי יד ''ןיירַא טגָאז,, רעביירש
 טליפרעד טלָאמעד ךיז טָאה רע .טלעװו רעד ףױא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,תחנ

 עקידעכעטש יד ןשיווצ ,גנולגנירמורַא רעכעלטנייפ רעד ןיא רערעכיז ,רענעביוהרעד
 ,סעצנָאוװ עשיצירּפ עפייטש ןוא ןקילב עשיטימעסיטנַא

 רימ --- טכַארטעג טלָאמעד ריז רע טָאה -- דרע רעד ןיא ייז ןבָאה רימ ---
 .ןבעלרעביא ייז ןלעוו

 טשינ לָאמנייק ןגיוא סרעזעל ןיא זיא ןָאטעילעפ רעדָא לקיטרַא רעפרַאש ַאזַא
 עגנַאל טָאה ןעמ .ןרָאיַארַאפ ןופ ןייז טגעמעג וליפַא רע טָאה ,טרעטלערַאפ ןעוועג
 יד טגָאזעגכָאנ ,טריטוקסיד םיא ,ןגָארטעגמורַא םיא טימ ךיז םישדח ןוא ןכָאװ
 .ךעלטרעוו ןוא ןזַארפ ענעגנולעג

 ,הסנכה קינייו רָאג רעבָא ,תחנ סיורג טַאהעג ןופרעד טָאה רעביירש רעד

 יו רעמ טשינ ןעוועג ןלַאפ עטסרעמ יד ןיא ןענעז רעזעל עטרעטסײגַאב יד לייוו
 -סגנוטייצ םעד טלָאצעג ןבָאה ייז .רענעייל זיולב ןטלעז טשינ ןוא ,רעפיוק ךעלקיטש
 יד ןיא וליפא .גנוטייצ יד ןענעיילרעביא רַאפ ךָאוו ַא ןשָארג רַאּפ ַא רעפיוקרַאפ

 -רַאפ-סגנוטייצ ןעוועג ןענעז ןילבול ,עקָארק ,שזדָאל ,עשרַאװ יו טעטש עסיורג

 רעטעּפש ,ןענעיילוצסיוא ףיוא רעטעלב עשידיא יד ןבעגעג ןבָאה עכלעוו ,רעפיוק

 ,עיצקַאדער רעד ןיא ןבעגעגקירוצ ןעגנוטייצ עטנעיילעגסיוא יד ךָאנ יז ןבָאה

 סָאװ ,הרצ רעקיזָאד רעד ןופ ןטילעג ןבָאה ןליוּפ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי עלַא
 ןגעק רדסכ ןבָאה ייז ןוא "ןענעיילוצסיוא ףיוא ןעגנוטייצ ןבעג, ןפורעג ךיז טָאה
 יד וצ .ןעלטימ עשיטקַארּפ טימ ייס ןוא ןעלטימ עשילַארָאמ טימ ייס טפמעקעג םעד
 ןופ ןסיוועג םוצ סעיצַאלעּפַא טימ ןפורפיוא -- טרעהעג ןבָאה ןעלטימ עשילַארָאמ

 ןדיי .לטערד ַא טימ גנוטייצ יד ןכַאמרַאפ -- עשיטקַארּפ יד וצ ןוא רענעייל יד
 יד ןענעפע וצ קיטכיזרָאפ טנרעלעגסיוא ךיז ןוא ןבעגעג הצע ןַא רעבָא ךיז ןבָאה

 לטערד סָאד -- ןענעיילרעביא ןכָאנ -- רעטעּפש ןוא י!גנומיוצרַאפ-טָארד,, עקיזָאד
 ןופ חוכ ןטימ הרצ יד ןפמעקַאב טוװרּפעג ךיוא טָאה ןעמ ..ןלעטשנײרַא קירוצ
 -קָאד עטסערג יד ןופ ןעגנוניימ טכַארבעג ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי יד .םיריוטקָאד
 ,טנעילעג רעירפ ןיוש ןבָאה ערעדנַא סָאװ ,גנוטייצ ַא ןענעייל סָאד זַא ,םיריוט
 רַאפ רענעייל רעד יצ ןסיו טשינ לָאמניק ןעק ןעמ לייוו .שינעיגיה טשינ זיא

 ,טייהקנַארק רעקידנקעטשנָא ןייק ףיוא קנַארק ןעוועג טשינ זיא ריד
 רעצניװָארּפ ,טקעפע ןכַאװש ץנַאג ַא טַאהעג רעבָא טָאה טנעמוגרַא רעקיזָאד רעד

 ;טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא טימ טשיװעגקעװַא םיא ןבָאה ןדיי
 .יענעיגימש-ענעיגיה ---

 4 + .ג

 -סקלָאפ,, יד ןטילעג הרצ רעד ןופ טָאה ןעגנוטייצ עשידיי עלַא ןופ רעמ רעבָא
 .טּפױה רעייז ןבָאה ,ןעגנוטייצ עשידיי עכעלרעגריב יד ,ענעי לייוו ,"גנוטייצ
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 ןעוועג ךעלסילשסיוא זיא ''גנוטייצסקלָאפ , יד תעב ,ןסנָאנַא ןופ טַאהעג טפנוקנייא
 יז טָאה ןסנָאנַא:סלדנַאה ןייק .עיצַאלוקריצ ריא ןופ הסנכה רעד ףיוא ןזיוועגנָא
 סעמריפ עשיטסילַאטיּפַאק יד לייוו ,רַאפרעד ױזַא טשינ סָאד ןוא ,טַאהעג טשינ טעמכ
 רעשיטסילַאיצָאס ַא ןופ עסַאק יד ןקרַאטשרַאפ וצ קשח סיורג ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה
 ערעייז ןריסנָאנַא וצ טניולעג טשינ ךיז עקַאט ייז רַאפ טָאה סע לייוו רָאנ ,גנוטייצ
 ,"גנוטייצסקלָאפ,, רעד ןיא תורוחס

 רעייז ןעוועג זיא ןליוּפ ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ דרַאדנַאטס-סנבעל רעד
 "י..סעבלוב קיטנָאמ ,סעבלוב קיטנוז, לדיל-סקלָאפ עשידיי עטלַא סָאד .רעקירעדינ ַא

 טעטש עשידיי ןיא טייקכעלקריוו עשיַאזָארּפ עקיטנעצָארּפ טרעדנוח ןעוועג זיא
 רעד סָאװ ,עקיצנייא סָאד .תומחלמ-טלעוו ייווצ יד ןשיווצ ןליוּפ ןופ ךעלטעטש ןוא

 סע ידכ ,ןרעדנע טפרַאדעג לדיל ןשיווטיל םעד ןיא טָאה ןלױּפ ןיא רעטעברַא רעשידיי

 ןלעטשניירַא ,,סעבלוב, טרָאװ סָאד ןעוועג זיא ,ןריטּפָאדַא ןצנַאגניא ןענעק וצ
 ...?לפָאטרַאק , טרָאװ סָאד טרָא םעד ףיוא

 רעזייה רעטעברַא עשידיי-טשינ ךיוא ןוא עשידיי עטסיימ יד ןיא זיא רעקוצ וליּפַא
 ,סעמַאלקער יד ןפלָאהעג קיניײװ ןבָאה סע ןוא *שַאנ ַא., ןעוועג ץניװָארּפ רעד ףיוא
 ןלַאזקָאװ עלַא רעביא ןעגנָאהעגרעדנַאנַאפ טָאה לָאּפָאנָאמ-רעקוצ רעשיליוּפ רעד סָאװ

 רעקוצ, :ןטפירשפיוא עסיורג טימ ןעגנוטייצ יד ןיא ןבעגעגניירַא ךיוא ןוא
 וליפַא ןעוו ,י!גנוטייצסקלָאפ,, רעד ןופ רעזעל יד .(קרַאטש טכַאמ רעקוצ) !!יּפעשזק

 ,גנוטייצ רעייז ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא סעמַאלקער-רעקוצ יד טנעיילעג ןטלָאװ ייז

 ,ענעשעק עכַאװש ַא .ןרָאװעג טשינ רעכיורברַאפ-רעקוצ ערעסערג ןייק ייז ןטלָאװ
 .רעכַאװש ךָאנ טרעוו יז ,ןרעוו רעקרַאטש טשינ רעקוצ ןופ טעװ ,טסווועג ייז ןבָאה

 ןפיוק וצ ףיוא ןייז טשינ טעװ ,רעקוצ ףיוא ןשָארג רָאּפ יד ןבעגסיוא טעװ ןעמ זַא

 טשינ רעבירעד טָאה לָאּפָאנָאמ רעקוצ רעד .טיורב לקיטש ַא ,לּפָאטרַאק לסיבַא

 ךָאנ ."גנוטייצסקלָאפ, רעד ןיא הרוחס ןייז ןרימַאלקער וצ ךַאזרוא ןייק טַאהעג
 ןופ ,דַאלָאקָאש ןופ סעמריפ יד ןוט וצ סָאד ךַאזרוא ןַא טַאהעג ןבָאה רעקינייו
 -סוסקול ןופ טדערגּפָא ןיוש ,רוטקַאפונַאמ ןופ ,לבעמ עיינ ןופ ,ןסעטַאקילעד
 ,ןעלקיטרַא
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 ,טַאהעג טשינ ןסנָאנַא-סטפעשעג ןייק טָאה יז סָאװ סָאד ןיוש ךעלטנגייא טלָאװ

 גנוטיצ עכעלגעט עטסמערָא יד ןייז לָאז גנוטייצסקלָאפ,, יד ידכ ,ןעוועג גונעג

 רעד ןעוועג זיא ייז ןופ ענייא .תוביס ךָאנ ןעוועג ןענעז סע רעבָא .עשרַאװ ןיא

 ."גנוטייצסקלָאפ, רעד ןופ רעטקַארַאכ רעשיאייטרַאּפ

 "גנוטייצסקלָאפ, יד טָאה ,ןליוּפ ןיא "דנוב,, ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ רעד יװ
 יװ ,ץַאלּפ רעמ ןבעגּפָא ךיוא ןוא לַאירעטַאמ ןשיאײטרַאּפ ךס ַא ןקורד טזומעג

 "-ילֲאּפ ןוא ןעלקיטרַא "ערעװש, ענעפורעג ױזַא רַאפ ,ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא

 ץנַאג ןבילבעג זיא ןטייז סקעז עכעלגעט יד ןיא זַא ױזַא ,עיצַאמרָאפניא רעשיט
 ךעלנייוועג טָאה םלוע רעטיירב רעד סָאװ ,לַאירעטַאמ ןטכייל םעד רַאפ טרָא קיניײװ
 טשינ ףרַאד רעזעל רעדימ רעד ןכלעוו ייב ,לַאירעטַאמ םעד רַאפ ןענעײל וצ ביל

 םעד ייב ;ןוט לכיימש ַא ןוא ןעורּפָא לסיבַא ךיז ןעק רָאנ ,ןרעטש םעד ןשטיינק
 רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא טָאה ןעמ ןכלעװ ,לַאירעטַאמ ןװַאקעשט ,ןטכייל
 ...ןזױמַאלַאש,, -- ןפורעג !??גנוטייצסקלָאפ,
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 -טסוװַאב רעד ןעוועג זיא י!גנוטייצסקלָאפ , רעד ןופ רענעייל רענעריווושעג רעד
 סָאװ ,טנעגילעטניא רעשידיי ךיוא ןוא רעטעברַא רעשידיי רעפייר-שיטילָאּפ ,רעקיניז

 ןוא ,עיצַאמרָאפניא עשיטילַאּפ ןוא ןעלקיטרַא ערעװש יד ןעייקעצ טנעקעג טָאה

 ַא ייב ,לקיטרַא ןשירַארעטיל ןטסנרע ןַא ייב טַאלב ןייז ןיא טורעגּפָא ךיז טָאה רעכלעוו

 רע טָאה "ןזױמַאלַאש , ןייק .ןָאטעילעפ ןשיטילָאּפ ַא ייב ,גנולייצרעד רעשירעלטסניק
 .גנוטייצ רעד ןופ ָאוװינ םעד ּפָארַא ןקירעדינ ייז זַא ,קידנטלַאה ,טכוזעג טשינ

 יד טימ ןיולב ןענעגונגַאב טנעקעג טשינ ךיז טָאה "גנוטייצסקלָאּפ ,, יד רעבָא

 ךיוא ןעניוועג וצ ןעוועג זיא עיציבמַא ריא .רעזעל ענעבילקעג טנזיוט רָאּפ עקיזָאד

 -ןסַאג רעקיליב רעד ןופ רעזעל ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ-סטעברַא עשידיי עטושּפ יד

 ןופ ךס ַא .גנוטייצ ןייק טשינ ןצנַאגניא ךָאנ ןענעייל עכלעוו ,יד וליפַא ןוא .עסערּפ

 ןופ רעגנעהנָא ןרָאװעג המחלמ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא ןענעז ןדיי עקיזָאד יד

 ןענעז ןגעווטסעדנופ ,ןטַאדידנַאק עשידנוב רַאפ טמיטשעג ןלַאװ עלַא ייב ןוא ,יידנוב,

 ןעעדיא יד .ןעגנוטייצ-ןסַאג יד ןופ רענעייל ןבילבעג דעטייוו ייז ןופ עטסניימ יד

 זיא ''דנוב , ןופ גנוטייצ יד רעבָא ,ךעלגנעגוצ ןעוועג ייז רַאפ ןענעז !'דנוב,, ןופ

 רַאפ לָאז יז ךיוא זַא ,ןעמ טכַאמ ױזַא יוז זיא ...ךעלגנעגוצ-טשינ ןבילבעג ייז רַאפ

 ? ךעלגנעגוצ ןייז ייז

 ןייק ןעוועג טשינ ךעלטנגייא זיא עכלעוו ,עגַארפ ערעווש ַא ןעוועג זיא סָאד

 ,גנוטײצ-ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס ַא ןופ רָאטקַאדער רעדעי .עשידיי-שיפיצעּפס

 ,"גנוטייצ רעשינייהר, רעד ןופ רָאטקַאדער םעד ,סקרַאמ לרַאק ייב קידנבײהנָא

 ריא טימ טפנוקוצ רעד ןיא ךיוא רעכיז ךיז טעװ ןוא טרעטַאמעג ריא טימ ךיז טָאה

 עכלעוו ,ןכַאז ייוצ עכלעזַא ןקינייארַאפ וצ ױזַא יו ,םעד ןגעוו טייג סע .ןרעטַאמ

 -ײטרַאּפ ַא -- רעטייוצ רעד טימ ענייא דנַאטשוצ-סגירק ןיא ןייז וצ סיוא ןעעז

 ..גנוטייצ עטנַאסערעטניא ןַא ןוא גנוטייצ

 טײדַאב עגַארפ רעד ןופ גנוזייל עקיטסניג ַא טלָאװ י?גנוטייצסקלָאפ,, רעד רַאפ
 ןענופעג טייצ עצנַאג יד ךיז טָאה יז רעכלעוו ןיא ,טיונ רעפיט ןופ גנוטער ַא --

 עריא ןוא טגייווצַאפ רעמ ןוא רעמ ץלַא ךיז טָאה ןליוּפ ןיא גנוגעווַאב עשידנוב יד

 טנעקעג טשינ רעמ טָאה ײטרַאּפ יד .רעסערג ןרָאװעג רדסכ רַאפרעד ןענעז ןטיונ
 -רַאפ רעבירעד ןוא 'גנוטייצסקלָאפ, רעד ןופ ןטיציפעד יד טימ ןעמענרַאפ ךיז

 לגניי-קיש ןופ ,רעטעברַאטימ עריא עלַא ןופ וויטַארעּפָאָאק ַא ןיא גנוטייצ יד טלדנַאװ
 ןלייטרַאפ ןעמ טעוװ ליפיוזַא ,ןייז טעו סע לפיוו ,רעטלַאװרַאפ ןוא רָאטקַאדער ןזיב
 -ייוצ רעד ףיוא ןטרַאװ ןעמ טעװ --- ךָאוװ ןייא ןייז טשינ טעװ .ןעמעלַא ןשיווצ
 ..ךָאװ רעט

 ךעלטנגייא ןעמ טָאה ,ןרָאװעג טריפעגנייא זיא םרָאפער,, עקיזָאד יד רעדייא
 יצ ,רעטירד רעד ףיוא לָאמַא ןוא ךָאװ רעטייווצ רעד ףיוא ןטרַאװ טפרַאדעג ךיוא
 עטלָאצעג-טשינ יד רַאפ זַא ,ןסייהעג סע טָאה טלָאמעד רעבָא .רעטעפ רעד ףיוא רָאג

 ןייק רעמ ןענעז ''םרָאפער , רעד ךָאנ רעבָא ,ײטרַאּפ רעד ייב בוח ַא טביילב ןכָאװ
 ןייק זיא סע ןעוו ,ךָאו יד -- שיט רענייר ַא ןבילבעג זיא סע .ןעוועג טשינ תובוח
 ןדנעוו טפרַאדעג ןעמ טָאה ןגיוא יד ןוא ןרָאװעג טשיװעגּפָא זיא ,ןעוועג טשינ ןיול
 .יךָאװ רעיינ רעד וצ

 טָאה םיפתוש יד ןופ רענייא רעדעי ןוא טיונ יד טליפעג טָאה גנוטייצ יד
 עקַאט זיא טיײקמערָא ,טדערעג ןטלעז רעייז יריא ןגעוו טָאה ןעמ םגה ,טליפעג יז
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 "וצנייא ףיוא טשינ טרעה סָאװ ,הרצ ַא ;ָאי יז זיא הרצ ַא רעבָא ,עדנַאש ןייק טשינ
 ךיז טָאה בייהנָא ןיא ..'ןצבק ַא טכיב וד ,קנעדעג,, :ןײרַא רעיוא ןיא ןעמיור
 ןעװעטַארסױרַא גנוטייצ יד ןלעװו רעזעל עיינ טנזיוט עכעלטע זיולב זַא ,טכודעגסיוא

 -סױרַא ךיז טָאה ,ןענווועג רעזעל טנזיוט רָאּפ יד ןבָאה רימ ןעוו רעבָא .טיונ רעד ןופ
 עיינ טנזיוט רָאּפ ַא ךָאנ גנוטייצ יד ףרַאד ,רענייב יד ךיז ןכיילגוצסיוא ףיוא זַא ,ןזיוועג
 .יטנזיױט רָאּפ עיינ ַא טלעפעג רעדיוו ןבָאה םעדכָאנ ןוא ,רעזעל

 . א 4

 רעקידנסקַאװ רעד קנַאד ַא זייוולייט ןענווועג רימ ןבָאה רעזעל רעטנזיוט עיינ יד
 ןכַאמ וצ ןעגנוימַאב ערעזנוא ךרוד זייוולייט ןוא "דנוב., םעד ןופ טעטירַאלוּפָאּפ
 ךס ַא ןרָאװעג ןרָאי עטצעל יד זיא '"גנוטייצסקלָאפ,, יד ,רעקידעבעל גנוטייצ יד
 ַא ןעניפעג טנעקעג טרָאד רעטּפָא ץלַא טָאה ןעמ .רעשירַארעטיל ,רעטנַאסערעטניא

 ַא ,גנובײרשַאב-עזייר עקיברַאפ ַא ,ָאטעילעפ ןקידװעליּפש ַא ,לקיטרַא ןטכייל
 .השעמ עװַאקישט ַא ,שזַאטרָאּפער ןקידעבעל

 ןופ רָאנ טשינ בַאטש ןשּפיה ַא טַאהעג סנטצעל טָאה ''גנוטייצסקלָאפ,, יד
 עשידיי ענעעזעגנָא ןופ ךיוא רָאנ ,ןטסילַאנרושז ןוא ןטסיצילבוּפ עקיסַאלקטשרע

 ,גנוטייצ רעדעי רַאפ גנוריצ ַא ןעוועג ןטלָאװ עכלעוו ,רעבײרש-עזַָארּפ ןוא רעטכיד
 ףסוי םענעברָאטשרַאפ ןופ טרָא ןפיוא רָאטקַאדערטימ -- רעטעּפש) סעדָאה .ל
 רוטרַא ,ץרעה םולש ,ךילרעדווָאנבוד עיפָאס ,(שטיװעלַאכימ) הניד ,ךעשזָא .מ ,(רענרומכ
 קרַאמײנ .ד ,ןָאסלעדנעמ המלש ,ןיועל .ל ,יקסנושַאי .י ,קנורט .י .י ,םיובלעגיז
 ךלמ ,ןַאדזַאק .ש .ח ,עלרעפ עשוהי ,טַאּפ בקעי ,יקזדורגָאװַאנ לאונמע ,(הירא)
 עטנָאמרעד רעירפ ןיוש יד ץוח ַא .ַא"א רערעש לאונמע ר"ד ,ץרַאווש סחנּפ ,ששטיווַאר

 רעייז טימ .רַאטערקעס-עיצקַאדער ןוא רעביירש-לקיטרַא-טייל ,ןרָאטקַאדער יירד
 ,גנוטייצ עטנַאסערעטניא ןוא עקידעבעל ַא ןכַאמ וצ רעוװש ןעוועג טשינ זיא ףליה

 .עיצקַאדער יד םיוצ ןיא ןטלַאהעג טָאה "סַאג רעד וצ ןזָאלוצּפָארַא , ךיז ארומ יד רעבָא
 טוװרּפעג ךיז קידלושמוא ץנַאג לָאמַא טָאה רעטעברַאטימ יד ןופ רעצעמע ביוא ןוא
 עטסכעה יד ןעמוקעג דלַאב זיא ,סַאג, רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןוט גיוב ַא ליפוצ

 ןוא -- 'גנוטייצסקלָאפ; רעד ןופ רעזעל רענעריוװושעג רעד -- ץנַאטסניא
 ,.,טריטסעטָארּפ

 רעקיסיירד יד ןיא ןעשעג זיא סָאוװ ,לַאפ ןשיטסירעטקַארַאכ ַא ךיז ןָאמרעד ךיא
 לקיטש ַא גנוטייצ רעד ןיא ןבעגעגניירַא טכַאנײב טָאה רעטרָאּפער-טָאטש רעד :ןרָאי
 ייברעד ןוא טייל:טלעוװװרעטנוא ןשיוװצ געלשעג-ןסָאג ַא ןגעוו קינָארכ רעװעשרַאװ
 זיא ןעמָאנ ריא סָאװ ,ןעיורפ ענעגָאלשעצ יד ןופ ענייא קידעבעל ץנַאג ןבירשַאב
 יד ךיא בָאה ,עיצקאדער ןיא ירפרעדניא ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןעוו .עווַאלצַאװ ןעוועג
 ,טשַאררעביא קרַאטש ןעוועג רעבירעד ןיב ךיא ,טנעיילעג טַאהעג טשינ ךָאנ גנוטייצ
 :;טגערפעג ףרווורָאפ טימ ןוא רעטעברַא ןַא טלעטשעגּפָא טָאה ךימ ןעוו

 ?"גנוטייצסקלָאפ,, רעד ןיא זדנוא וצ עװַאלצַאװ טמוק יװ ,רענפעש רבח --

 .רעטניוטשרעד ַא טגערפעג ךיא בָאה -- ?עװַאלצַאװ עכלעוו ---

 ריא -- ןָאט ןגנערטש ןייז ייב ןבילבעג רעטעברַא רעד זיא -- ? ױזַא --

 רע ןוא -- !ַאי סייוו ייגנוטייצסקלָאפ,, רעזדנוא רעבָא ?זיא יז רעוו טשינרָאג טסייוו



 827 7 ר ענ פע ש ךח רב

 רע עכלעוו ,גנוטייצ רעד ןיא סעיינ לקיטש ַא ףיוא רעגניפ ןטימ ןזיוועג רימ טָאה
 ,טנַאה ןיא ןטלַאהעג טָאה

 טלכײמשעגנגעקטנַא רימ טרָאד טָאה ,עיצקַאדער ןיא ןיײרַא ןיב ךיא ןעוו

 :רענרומכ
 ײ?ןעװַאלצַאװ ןופ סורג ַא טַאהעג ןיוש טָאה ריא --
 ןיירַא קיטסַאה זיא עיצקַאדער ןיא ןוא העש עבלַאה ןייק קעװַא טשינ זיא סע

 :עגַארפ ַא טימ זדנוא וצ טעדנעוװעג ךיז ןוא ךילרע
 .ײ?עװַאלצַאװ זיא רעוו --

 רעד ןופ רעטעברַאטימ עקירעכיא יד יװ טקנוּפ ,רע ךיוא זַא ,סױרַא ךיז טזייוו
 ןבָאה רעטעברַא ,ןעװַאלצַאװ בילוצ ןייגכרוד טנעקעג טשינ סַאג יד טָאה ,גנוטייצ
 ייב ןוא ,ײװמַארט ןופ סױרַא זיא רע יװ דלַאב ,דזַאיעשזּפ ףיוא טלעטשעגּפָא םיא
 קעװַא ךיג רע זיא .ןעװַאלצַאװ רַאפ ןובשח ַא טרעדָאפעג טרָאװ ןברַאה טימ םיא
 ..עוַאלצַאװ עקיזָאד יד סָאד זיא סע רעוו ,ןגערפ עיצקַאדער ןיא

 עװַאלצַאװ זיא סע רעוו ,ןסיוורעד וצ ךיז ןזיוװַאב טָאה רע רעדייא ךָאנ רעבָא

 םיא ןעמ טָאה ,"גנוטייצסקלָאפ, רעד ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז טָאה יז ױזַא יוו ןוא
 ..ןעװַאלצַאװ ןגעוו --- ןינע ןבלעז ןגעוו עקַאט ןוא ,ןָאפעלעט םוצ ןפורעג

 :טלכיימשעג ןכילרע ייב םינּפ סָאד טָאה ,ןָאפעלעט ןופ קידנעמוקקירוצ
 ךיז זדנוא וצ רע טָאה -- ןקידניז טלָאװעג ןיוש ןטלָאװ רימ וליפא זַא --

 זדנוא ןטלָאװ ייז .טנעקעג טשינ רימ ןטלָאװ ---ץלָאטש ןופ ליפעג ַא טימ ןפורעגּפָא
 ,..טזָאלעג טשינ

 ."גנוטייצסקלָאפ,, רעד ןופ רעזעל ענעריווושעג יד --- יז
 ,תחנ ןופ ןטכיולעג טָאה םינּפ לקנוט סרענרומכ ךיוא
 עבלעז יד רעטייו ןביילב -- טגָאזעג רע טָאה -- ןזומ ןיוש ןלעוװ רימ ---

 ,.,םינלטב

 (1955 סערייא סָאנעוב ,*7 עיּפילָאוװָאנ,, :ךוב םענופ)
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 ןַאמזיפש בייל :

 עט כ

 עשרַאװ ןיא ןבעל-םיצולח ןופ רעדליב

 ,טעמַאמ יוא ,ישעטָאט יוא,

 ,"ץרא ןייק ןרָאפ רימָאל

 )קב

 ףינס רעװעשרַאוװ ןיא

 רעטמערָארַאפ רעד ןופ -- ?ךמע,, ןופ רעטכעט ןוא ןיז יד ,טנלע ןוא ןייּפ ןופ

 ."ריעצה ץולחה,, ןיא ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ ייז ןעוו ,עשרַאװ רעשידיי

 ןוגינ םעד ןגױצרַאפ הרבח יד טָאה םינונחת טימ .הליפת ַא יװ ןעוועג זיא'ס

 טשינ זיא --- ליפעג ןוא ץרַאה טימ --- שטנעמ רעכלעוו ןוא .טקנעברַאפ שילָאכנַאלעמ

 ?טעבעג ערעטיול ןוא עטושּפ עקיזָאד סָאד קידנרעה ,טרירעג ןרָאװעג

 ךעלביטש-םעדיוב ןוא סרעלעק עלַא ןופ ןָא ןעמוק ןוא ףיונוצ ךיז ייז ןעלמַאז טָא

 -םוי יד ןיא ןָאטעגנָא .עקזינ ,עקסװָארטסָא ,עקסנילָאװ ןופ :טָאטש-טּפױה רעד ןיא
 ךיז ןעלּפַאצ ייז ,ךיז ןעלטיור רעמינּפ ערעייז ןוא םידגב עטעטַאלרַאפ עקידבוט

 -ַאב ןוא ןטצוּפעגסיױא ,ןעמיורעג ןיא אתורבחב ןציז וצ תוכז ןקיזָאד םעד רעביא

 .רעמיצ םענעטכיול

 רעדניק ךרוד ןעגנוזעג ,ןּפיל ערעייז ףיוא דיל עטסטבילַאב סָאד ןעוועג זיא י"ד

 ןיא רעוװיטקַא ןרָאי ענייז עלַא וא רעוט-רוטלוק ,טסיגָאלָאטנַא ,רעביירוע רעד

 ץא עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןהױבעג זיא ןַאמויּפש ב"יל -- ענוגעווַאב ןויצ-ילעופ רעד

 1940 רָאי ץא ןוא חרזמ ןפױא עשרַאװ ןופ קעוװַא רע ןיא 1939 רָאי ןיא ,1902 רָאי

 -רוטלוק עשידיי ןיא טעברַאעגטימ שיגרענע ָאד .עקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא רע זיא

 -עטכישעג עשידיײײ ןופ טיבעג ןפיוא רעכיב עכעלטע ןבעגעגסױרַא ןוא סעיצוטיטסניא

 ןופ רָאטקעריד סלַא -- ךױא טָאה רע .רעקנילדנעצרָאי עטצעל יד ןופ ןעגנושרָאפ

 -ןוה ליפ טימ טריפעגנָא -- סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןופ טנעמטרַאפעד-עסערּפ

 -- ןטייז 1500 םורַא -- עיגָאלָאטנַא עקידנעב-יירד ןייז .סעיצידיוא-ָאידַאר רעטרעד

 -ןײירַא ףיױא רצוא רערַאבצַאשמוא ןַא זיא -- 'ףליּפ ןיא םיצולח, ןעמָאנ ןרעטנוא

 טָאה סָאװ ,ןיוּפ ןיא םזילַאעדיא ןשידיי ןכעלטנגוי םעד ןעמענַאב וצ ןוא ךיז ןבעלוצ

 תנידמ ןופ גנוײטשטנַא יד טכַאמעג ךעלגעמ ןוא טױבעגטימ סָאמ רעסױרג ַא ןיא

 .טרָא ןעעזעגנָא ןַא עיגָאלאטנַא רעד ןיא טמענרַאפ עשרַאו -שידיי ךיוא .לארשי

 ןיבעג ןייז .קרָאי ןינ ןיא 1963 ינוי ןט20 םעד גנולצולפ ןברָאטשעג ןזיא ןַאמזיפש

 ןר עקיביײיא ןייז ןענופעג ןוא לארשי ןייק ןרָאװעג טריפעגרעביא 1964 ילוי ןיא זיא

 .םיילילג ץוביק ןיא
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 .טנַאה ןייז ןיא -- קישָאק רעד ,סַאג ןיא םורָא ךָאנ טעקנָאלב עטַאט רעד ןוא
 לקעּפ ןייז רע טרימַאלקער ליומ ןייז טימ ןוא דחּפ רעד טרעווילג ןגיוא ענייז ןיא

 "איצומה, ןייק .ָאטשינ ןוא רעדניק יד רַאפ טיורב-טנוװָא ןייק ָאטשינ ,הרוחס |

 ,םיא רַאפ

 וצ ץפח ןייק רעמ ָאטשינ :טצפיז ןוא בוטש ןיא םורַא טעזיוּפ עמַאמ עקנַארק ַא
 ןוא -- הריד יד קידייל טכַאמ ?"ןוזגרי, א טימ "רע. ןעמוק טעװ ןגרָאמ .ןפיוקרַאפ

 !ןעמענ סע לָאז ףוס ַא

 ?קידלוש ךעבענ ייז ןענייז סָאװ ,עקיצרַאה ,עמַאמ-עטַאט

 .גנַאעג ַא טרעהעג ןבָאה יז ,ןעמוקעג ָאד ייז ןענייז םיעדוי אלבו םיעדויב
 יז .ךעלדנעטשרַאפ ױזַא ןוא טנעָאנ ױזַא ןענייז סָאװ םינינע ןגעוו ןדער עכעלטנגוי
 ,רעטינש ןוא רעײזרַאפ ,רערעקַא ןופ רעדניק ,ענעדירפוצ ןוא עגנוי ,רעדירב ןבָאה
 ןיא ןטרָאד -- טָאטש ןיא טעברַא רעדעי טימ טקיטפעשַאב ןענייז ןוא ןעיוב סָאװ
 -קנעב טימ עטמַאלפעצ ךיז ןביוה ןגיוא יד ןוא --- לארשי ץרא ןיא ,דנַאלמײה רעזדנוא
 ?ישעמַאמ יוא ,ישעטַאט יוא,, :טפַאש

 סע טסייר ,רבח ןייז ןופ לסקַא ןרעביא םערָא ןייז טפרַאװרַאפ רענייא ןעוו ןוא

 -עצ ,ךיז טלמעלפוצ זיירק רעצנַאג רעד ןוא .ןטפניפ ןוא ןטרעפ ,ןטירד םעד טימ
 | ;ךיז טעדיוה

 ,"ץרא ןייק ןרָאפ רימָאל ,ישעמָאמ יוא ,ישעטָאט יוא,
 ((עברב םחנמ)

 טפושיכעג ןבָאה ןהעש יד

 -קעוַא דניצַא ךיז ןבָאה ןטסירַאנימעס יד ."ץולחה,, ןופ רַאנימעסַאה רודיס לסח
 ,ןלױּפ רעביא ''תולג ןטכירּפָא, טזָאלעג

 -ירעגּפָא םעד ןיא ,עשרַאװ ןיא ץעגרע לסעג ןסיוטשרַאפ --- ןפרָאװרַאפ ַא ןיא
 טָאה ןשטנעמסקלָאפ עמערָא ןוא רעטעברַא ןופ לַאטרַאװק םענעסילשעגּפָא ןוא םענעס
 ושאר ןעוועג זיא'מ .סעטרבח ןוא םירבח קיצרעפ ןוא ףניפ ןופ עּפורג ַא טבעלעג

 ןשיערבעה-שיצולח ַא .טייקיטעט רעטנַאּפשעג רעקיטסייג ַא ןיא ןָאטעגנײרַא ובורו
 -ָאד יד טָאה -- תולג ןוא לארשי ץרא ןשיוצ ץענערג ןפיוא טגיל סָאװ --- ,לקניוו
 טקַאטנָאק ריא ךרוד ,טַאמילק ןטימ ,שישרבעה ןדער ריא טימ ןפַאשעג ןּפורג עקיז
 ןיא ןפַאשעג טרעוװ סָאװ ץלַא טימ ןוא טייקכעלקריוו רעקידלארשי ץרא רעד טימ

 -עגטימ ןבָאה דנַאל ןרעביא עזייר ַא ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענייז סָאװ םירבח .ץוביק
 -שי ץרא ןופ ווירב ןענעייל ןעמ טגעלפ לָאמ וצ לָאמ ןופ .ןסורג עקידעבעל טכַארב

 ,ןעמעלבָארּפ ,ןדייל עריא טימ ,גנוגעווַאב רעד טימ טבעלעג טָאה רַאנימעס רעד ,לאר
 | | .ןעגנוכיירגרעד

 ףיוא ןייגוצסױרַא טכייל טשינ זיא'ס .טעברַא עקיטכיר יד ןָא ךיז טביוה טציא
 -סנבעל ַא וצ טייקרעכיז רעכעלרעניא טימ ןוא קיטומ ןפור ןוא סָאג רעשידיי רעד
 -רָאפ דָארג זיא רַאנימעס רעד ןוא .םירוסי ןוא ןדייל טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ געוו
 .ןטייצ ערעווש רעייז ןיא ןעמוקעג

 -יק-הרשכה יד ןופ לגנַארעג רעטנשקע'רַאפ רעטלפייווצרַאֿפ ַא --- תולג ןיא
 וצ ןוא :ערעטיב ַא -- ץנעטסיסקע ןַא ;ךיז ןעלסיירט סעיציזָאּפ-טעברַא יד .םיצוב
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 ןייז לָאז -- ןוא ןייז הלוע ןליוו סָאװ םירבח ןופ יירשעג םרַאלַא ןַא :ןעמעלַא םעד
 .יירשעג רעד טָא ןעמונעגכרוד זיא םירוסי ןוא טפַאשקנעב לפיוו טימ ןוא .זיא'ס סָאװ

 -ייו ַא ,דלעפ-טכַאלש ַא ןופ יװ ןכליהּפָא ךיז ןגָארט ןטרָאד ןופ --- דנַאל ןיא ןוא

 -ָאּפ ןוא טסוּפ וצ ןעגנוווצעג זיא סָאװ ,תובשומ יד ןיא רוביצ-רעטעברַא ןופ יירשעג
 ןגייל ,טשינ ןטעברַא סָאװ טנעה:-סטעברַא יד ןוא ןטעברַא וצ ךיז טסייר רע .ןעוועס
 ,ןטסיופ ןיא ןעמַאזוצ ךיז

 ןיא סָאד :טנגוי עשידיי יד ןפור ןוא ןײגסױרַא םירבח יד ןפרַאד טייצ ַאזַא ןיא
 -עשטומ רעייז טימ םיצוביק-הרשכה יד ןיא טלצרָאװ ביײהנָא ןייז סָאװ ,געוו רעד
 סָאװ הנחמ רענעי ןיא וליפַא זיא רענייז ךשמה רעד ןוא הילע ךָאנ יירשעג ןוא שינ
 סנ ןיא ןוא ,הוקת חתּפ ןיא םיסדרּפ יד ןופ ןרעיוט יד ייב ןטעקיּפ ףיוא טציא טייטש
 :רערעייא געוו רעד זיא סָאד טָא -- הנויצ

 ַא ןוא שזַארוק רעשילַארָאמ ַא ,חוכ רעכעלרעניא ןַא טרעדָאפעג ךיז טָאה'ס
 ;ָאטשינ זיא רערעדנַא ןייק ןוא געוו רעקיצנייא רעד זיא סָאד זַא ,ןײזטסוװַאב רערָאלק
 םעד טָא ףיוא ןייג וצ ןכעלטנגוי ןשידיי ןרַאפ ךיז טניול סע ןוא יאדכ זיא סע זַא
 ,געוו ןלופ-םירוסי

 טָאה ,תודוסי-המשנ עקיטכיוו טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה רַאנימעס ןופ סולשּפָא ןטימ
 -ַאװ רעיורג רעד ןופ שַא ןרעטנוא ןליוהרַאפ ןעוועג זיא סָאװ סָאד טלײשעגסױרַא ךיז
 רעקידלארשי ץרא רעד ןגעוו רעטרעוו יד זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה'ס ,טייקידעכ
 ןטימ ןוא רעייפ ןכעלרעניא ןַא טימ טדערעגסױרַא טָאה'מ סָאװ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא
 א ףיוא ןָא ךיז ןסיוטש ,ןרעיוא עביוט ףיוא ןלַאפ -- המשנ רעד ןופ ןערב ןצנַאג
 םינּפַא ןבָאה רעטרעװ יד רעבָא .טליגכיילג ןוא טייקרעטכינ ןופ טנַאװ רעדנילב
 רעד ןפַאשעג ךיז טָאה לָאמ ןייא טשינ .טקריװַאב טרָאפ ןבָאה ייז ,סרעייז ןָאטעג
 םישנא תווצמ,, ,זיורבפיוא ןכעלרעניא ןַא ןָא ןעמונעגפיוא ןרעוו דייר יד זַא ,קורדנייא
 יד זַא ,ןזיװַאב ןבָאה םויס ןופ געט יד רעבָא ,גנַאלקּפָא ןכעלרעניא ןַא ןָא ,"הדמולמ

 ןוא םַאזגנַאל טימעג ןיא ןבָארגעג רָאנ ;ץעווינ ןיא ןעגנַאגעג טשינ ןענייז רעטרעוו
 ,טייהרעליטש

 וצ םוקנעמַאזוצ םעד ןביוהרעד טָאה טנוװָא-דײשּפָא רעכעלרעייפ רעטצעל רעד
 ַא ןיא הביסמ יד טלדנַאװרַאפ טָאה לרוג ןופ טנַאה ענעגרָאברַאפ ַא ,טקנוּפכױה ַא
 טָאה םיובנירג קחצי ,קלָאפ ןופ ןטכיש עטייוו-טנעָאנ ןופ סױטשנעמַאזוצ ןשיטַאמַארד
 רקיע ןרַאפ גרָאז ןוא רעטיצ ןסיורג םעד טימ ןעמונעגכרוד ,םישובכ םירבד טדערעג
 ןקיסעלכַאנרַאפ טשרמולכמ טוט הנחמ עשיצולח יד סָאװ תודוסיחה דוסי םעד --

 -עגפיוא ןוא טנערבעג ןבָאה ייז ,דייר יד ןופ קָאטייװ ךס ַא ןגירשעגסױרַא טָאה'ס

 ןוא םיא ןשיווצ טנורגּפָא רעד טקעלּפטנַא ךיז טָאה ָאד רעבָא .טימעג סָאד טרעדור
 טקעטשעג טָאה טײקשיגַארט ליפיוו .טדערעג טָאה רע ןעמעוו וצ עקינעי יד ןשיוצ
 עג ךָאנ זיא -- ביל ןוא רעייט ןעמעלַא זדנוא -- ןַאמ םעד טָא רַאפ סָאװ ,םעד ןיא
 ץרַאה םוצ ליפ ױזַא טגָאז סָאװ עקידתודוסי יד ,ענורטס ןייא םוטש םויה דע ןבילב
 ץנַאג ַא ןופ ןעגנַאלק ןוא רענעט ערעדנַא סױרַא טפור ןוא ןכעלטנגוי ןשידיי ןופ
 ךיז טָאה טרָאװ ןייז .ןיקנעבאט קחצי טדערעג טָאה םיא ךָאנ ןוא .טפנוקוצ רערעדנַא

 רעדנַא ןייק ָאטשינ :רקיע םעד ץרַאה ןיא ןדנוצעגנָא ןוא גנוצ-רעייפ ַא יו ןסירעג
 סױטשנעמַאזוצ ַא יו ליפעג ַא ןעוועג זיא'ס .טעברַא ןופ םזינויצ רעד ץוחַא םזינויצ

 ,..לָאטש ןוא ןזייא ןשיווצ !
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 ןופ טייקטסנרע עצנַאג יד טקעלּפטנַא ןבָאה סָאװ רעטרעוו עקיזָאד יד ךָאנ ןוא

 טימ ןעמונעגכרוד ,ןהעש ןעמוקעג ןענייז ,געווסנבעל ןטנכייצעגנָא ןקיזָאד םעד
 ןעמ .גנוביוהרעד רעקיטסייג טימ ,טפַאשרבח רעתמא טימ ,טייקידהמשנ ,טײקיצרַאה

 ףיט ןבעל עלַא זַא ,טליפעג טָאה'מ .ןגרָאמ ןעיורג ןזיב טכַאנ עצנַאג ַא ןסעזעג זיא

 ,ןהעש עקיזָאד יד רעביא
 -עגעזעג יד .טנגונַאב טשינ ךיז ןעמ טָאה ןײלַא טנעװָא-דײשּפָא םעד טימ רעבָא

 ןכָאנ געט -- ץלַא ךָאנ טָאה'מ .געט עגנַאל ןגיוצעג ךיז טָאה רָאנימעס ןטימ גנונ

 ,הריד-רַאנימעס רעד ןופ קָאטש ןטשרעטנוא ןיא ןעמַאזצ טבעלעג ךָאנ -- םויס

 ןדעי .םייהַא ןרָאפעצ ךיז ןענייז סָאװ םירבח ערעדנַא טײלגַאב ןעמ טָאה גָאט ןדעי

 רעד ןיא טעּפש זיב ןסעומש ןוא הביסמ רעשרבח ַא ןיא ןציז ןעמ טגעלפ טנוװָא

 ןופ טפַאשרבח עיירטעג ןַא ןעוועג זיא סָאד .ירפ רעד ןיא טעה זיב לָאמַא ןוא טכַאנ

 ןופ םירבח יד ייס -- ךַאז עמַאזניימעג ןייא טקינייארַאפ טָאה'ס ןעמעוו ןשטנעמ

 ץרא ןענַאטשעג זיא ץלַא ןופ רעטנעצ ןיא ןוא .ןעמעלַא זדנוא ייס ,לארשי ץרא

 סיורג ַא ןרעביוצ ,ןפושיכ ןהעש עקיזָאד יד זַא ,ליפעג ַא טַאהעג טָאה'מ ;לארשי

 ףיוא ןייג וצ ןעוועג הכוז טָאה'מ סָאװ ,ץרַאה סָאד טציילפרַאפ טָאה דיירפ ןוא קילג

 / געװ ןקיזָאד םעד
 .ןורכז ןיא ןביילב דימת ןלעוו ןהעש ענעי טָא

 ('--ב .מ)

 1959 ,קרָאי וינ ,1 דנַאב -- ןליױפ ןיא םיצולח :ךוב ןופ
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 א אש טא שי א

 עשרַאװ ןיא ןדיי ןרָאי 525 ךופ קינַארכ א וצ םיקרפ ישאר

4 --1959 
 א מא מא עא עא עא עא 6

 :ןופ קרעװ יד טיול טלעטשעגפיונוצ

 ןאבאלַאב ריאמ
 םיובנירג קחצי
 ןַאסניוװעל םהרבא
 שיזימ והיתתמ
 םולבלעגניר לאונמע
 יקצַאש בקעי

 .עטכישעג רעד ןיא טנַאמרעד לָאמ עטשרע סָאד עשרַאװ טָאטש יד טרעוו -- 1

 .עשרַאװ ןופ עטכישעג רעד ןיא טנָאמרעד לָאמ עטשרע סָאד ןדיי -- 4

 ָאד זיא סע -- ןמיס ַא ;ןטנעמוקָאד רעװעשרַאװ ןיא טנָאמרעד שמש ַא -- 5

 ,שרדמה תיב ַא
 ןױש ןלָאצ תוחּפשמ 10 .עשרַאװ ןיא "סַאג עשידיי, ַא ָאד ןיוש זיא סע -- 0

 ,120 םורַא לכה ךסב -- תושפנ .ןרעייטש

 -סיּפַאק רָאטיזיװקניא ןופ העּפשה .תופידר ,עשרַאװ ןיא ןריקנַאב עשידיי --- 4

 - .רָאי עכעלטע ףיוא שוריג .ָאנַארט

 ,עשרַאװ ןופ ןטנעמוקָאד ןיא טנָאמרעד טרעוו בר ַא -- 0

 ַא סיוא ןלעוּפ סענַאשטשעימ .עשרַאװ ןיא תוכאלמ ילעב עשידיי ײלרעלַא -- 2
 ןיא בושיי ןרַאפ לגנַארעג ןקירעי-רעטרעדנוה ןופ ביױהנָא .תוכלמ ייב שוריג

 ,םיאפור עשידיי ערערעמ ןענָאמרעד סעקינָארכ ,עשרַאוו

 ,ןלײט-טָאטש עיינ ןיא רקיעב .עשרַאװ ןייק םוא רעדיוו ךיז ןרעק ןדיי -- 8

 "סטכירעג יד ןיא ןעמענ עשידיי טפָא ןעניישרעד 1498 זיב רָאי םעד ןופ --- 1
 ןדיי ןגעק ןדיי ןוא ןדיי ןגעק םיוג ןופ ןסעצָארּפ ןופ ןטקַא

 -עשרַאװ ןיא ןדיי ןגעוו תועידי טעמכ ןדניוושרַאפ 1524 זיב רָאי םעד ןופ --- 8
 .ןעמוקעגרָאפ רעדיוו זיא שוריג ַא זַא ,םינמיס ןענַארַאפ ,ןטנעמוקָאד רעוו

 "עדוי סידנארעלָאט ןָאנ עד, טנעמוקָאד ַא ןיא רעטשרע רעד טנומגיז ךלמ -- 7

 זיא ןבילבעג .עשרַאװ ןיא ןעניווו וצ ןדיי י'קיבייא ףיוא,, טיברַאפ *םורָא
 .רעטכַאּפ רעד השמ ריבג רעד רָאנ

 -- רעטכַאּפ רעד השמ ךיוא טזָאלרַאפ הלחנ ןייז ףיוא םָארגָאּפ ַא ךָאנ --- 9
 ,עשרַאוו

 .עשרַאװ ןייק ןעמוק וצ םיקסע עקיטכיוו כילוצ םידיחי-ןדיי טביולרעד --- 0

 ןקיביײא,, םעד --- רעפרַאש ןוא --- יינספיוא טרילומרָאפ טסוגיױא טנומגיז ךלמ ---+ 0
 ןביוהעגנָא רעדיוו טָאה בושיי רעד זַא ,ןמיס ַא .טנומגיז ךלמ ןופ י!טָאברַאפ
 | ,ןסקַאװ וצ
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 ןדיי ףיוא םילובלב-טולב ןגעק טערקעד ס'ירָאטאב ןאפעטס ךלמ -- 7

 לדנַאה סיורג ןשיטַאמעטסיס ַא עשרַאװ ןיא ןָא ןריפ ןדיי רעוועקָארק --- 4

 ,דרעפ טימ

 .רעטנעציסלדנַאה רעסיורג ,הכולמ רעד ןופ טָאטשטּפױה טרעוו עשרַאװ -- 5

 .תושיגנ עלַא ףיוא טקוקעג טשינ -- טסקאוו בושיי רעשידיי

 ןוא השמ רעדירב עשידיי יד ןופ עיצוקעזקע ןוא עיציזיווקניא ,םד תלילע -- 68

 .לאיתוקי ינב -- הדוהי

 ןיא רעטעּפש עכעלמענ סָאד) .1527 ןופ טָאברַאפ-ןיווװ ןשידיי ןופ גנויינַאב -- 23

 בושיי ןוא טָאברַאפ זיא טָאברַאפ רעבָא .ַא .א 1768,1710 ,1676 ןרָאי יד

 ,(ןבילבעג זיא

 הדוהי -- תפצ ןופ לבוקמ רעשידרפס רעד :עשרַאו ןיא דמש רעטשרע -- 5

 ,קחצי ןב הנוי

 ןוא לעקענ יכדרמ ריבג םעד ,ןלדתש םעד ןופ ןרָאי -- 1676 רָאי םעד זיב --- 8

 יכדרמ ןב השמ ןוז ןייז ןוא -- 1060 רָאי ןיא טברַאטש רע .החּפשמ ןייז

 ,ךישממ זיא

 ןיא גנובײרשַאב עטמַארגעג ַא סױרַא טיג יקסבמעשזַאי םַאדַא רעסיוועג ַא -- 23

 -ייז ןוא טפַאשמערָא רעסיורג ןיא ןבעל ייז :עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ שיליוּפ

 ,רחסמ ןופ סנרפמ ךיז ןענ

 ףרַאש זיא עשרַאװ רעבָא ,ןליױּפ ןייק ןפיולטנַא ןדיי .ח'ת תרזג ןופ רָאי -- 38

 ,םידיחי רָאנ ןוא קיניײװ טפלעה תונלדתש סלעקענ יכדרמ וליפא .,ןסָאלשרַאפ

 .יקצעיוװַאינשיװ לאכימ ןוא שזעימיזַאק ןַאי םיכלמ יד ןופ ןרָאי,1673 זיב -- 9

 "עג ןרעוו ט'תו ח'ת תרזג ןופ םימותי .תושיגנ:ןדיי יד לסיבַא טרעגנירגרַאפ

 ,הליהק רעװעשרַאװ רעד ןופ תוסּפורטוּפא רעד רעטנוא טלעטש

 טכעלש טשינ -- ללכ ךרדב .יקסעיבָאס ןַאי ךלמ ןופ ןרָאי -- 1696 זיב -- 4

 טעװַארּפעג זיא רָאי םעד ןיא .עשרַאװ ןיא ןדיי יבגל טשינ רָאנ ,ןדיי יבגל

 םירמז ילכ,, טימ --- עשרַאװ ןיא הנותח עשידיי ענשטוה ,עכייר ַא ןרָאװעג

 .ןטקַא עשירָאטסיה ןענעכייצרַאפ -- "תומוא 18 ןופ סרעכַאמ-ןצנוק ןוא

 ןופ טערקעד ןדיײ-יטנַא ןופ ןעגנויינַאב עשידָאירעּפ יד ןופ ענייא רעדיו -- 6

 ,1770 רָאי םעד זיב לָאמ 6 ךָאנ עבלעז סָאד ,7

 סָאװ ,עשרַאװ םורַא םיבושיי -- "סעקידזרוי, עירעס רעיינ ַא ןופ םוקפיוא --- 6

 רדסכ ;ןעגנוצינערגַאב ןָא ןעניוו ןגעמ ןדיי ווו ןוא םיצירּפ וצ ןעגנַאלַאב

 .תוכאלמ ילעב ןייז ןוא םירחסמ ןריפ ןוא עשרַאוװ ןיא ןעמוקניײרַא

 -טָאטש רעד ןרָאװעג רעטעּפש זיא סָאװ -- "עקידזרוי, רעד ןופ גנודנירג -- 23

 ."רעיוט םענרעזייא םייב,, לייט

 ערעווש .תומחלמ עשיסור:-שיסקַאז:שידעוװש ןופ ןרָאי -- 1711 ןוא 1705 -- 2

 ,ןדיי לפיוו טסייוו רעוו -- תושפנ טנזיוט 20 טרילרַאפ עשרַאװ .תופגמ

 .עשרַאװ ענעטילעג-הפגמ ןוא -המחלמ סָאד טבײרשַאב רעדנזייר רעשטייד ַא -- 2

 .ןעזעג טשינ דיי ןייא ןייק וליפא טָאטש ןיא טָאה רע זַא ,טנָאמרעד

 זַא ,רָאלק טרעוו "טפַאשרעדורבטימ רעשירחוס,, רעד ןופ טכירַאב ַא ןופ --- 0

 ןופ רעמ טשינ טדער ןעמ .בושיי רעשּפיה ַא ָאד רעדיוו זיא עשרַאװ ןיא

 .טײרּפשסיױא ןשידיי ןופ גנומיוצ טרעיינ ןוא שורג ןטולָאסבַא ןַא
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 .קעלַאשרַאמ-ןיורק םעד ךרוד טרילוגער טרעוװו עשרַאװ ןיא בצמ רעשידיי -- 0

-- 9 
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 טא

 ןייק ןעלדנַאה ןעמוק סָאװ ,ןדיי רַאפ ?לטעצ-גָאט , רעד טריפעגנייא טרעוו סע
 ינַאגרָא טרעו סע .געט 5 עדעי רַאפ ןשָארג 15 זיא לָאצּפָא רעד .עשרַאװ
 "קע הליהק יד .טכַאמ רעד יבגל "סעקידניס,, עשידיי טימ הליהק ןימ ַא טריז
 "וצ .1795 זיב סעקידניס יד ןופ עיצוטיטסניא יד ןוא ,1766 זיב טריטסיז

 טסַאהרַאפ קרַאטש סעקידניס יד ןרעוו טכַאמ רעד יבגל ןטכילפ ערעייז ביל

 ,ןדיי רעװעשרַאװ ייב

 עכעלטע טימ עשרַאװ ןיא ךיז טדמש קנַארפ בקעי חישמ רעשלַאפ רעד

 .ענייז רעגנעהנָא טרעדנוה

 ,עשרַאװ טלייצ תושפנ עשידיי 5

 ,ןפיוה 45 ןיא ןעניווװ .עשרַאװ ןיא תושפנ עשידיי 9

 -אזָארעי אווָאנ, בושיי ןשיטָאטשיײב םעד ןופ ןדיי ןביײרטרַאפ וצ לעפַאב
 טָאה רָאי םעד ןיא .קירעהעג יו טריפעגסיוא טשינ -- לעפַאב ,"אמיל
 ןוא ןעמַאבײה ,סרעקײטּפַא עשידיי 3 ,םיריוטקָאד עשידיי 9 עשרַאװ

 ,ןדיי ייב ךיז ןלייה ןדיי-טשינ ךיוא .סרעשטלעפ

 ַא ךרוד ןריפ ןוא טנעה ענעגייא יד ןיא טכער סָאד ןעמענ סענַאשטשעימ
 ;טַאטלוזער .ייאמילאזארעי אווָאנ,, ןיא סטוג ןוא בָאה ןשידיי ףיוא םָארגָאּפ

 ,סרעפיוקסיוא-יילטעצ-גָאט ,, יד ץוח -- שורג ןופ גנופרַאשרַאפ

 ןשידיסח םעד ןוא בר רעקסירב םעד ןשיווצ עשרַאװ ייב עגַארּפ ןיא חוכיוו

 -טידרַאבמ הרש ןב קחצי יול ןקידרעטעּפש ,ווָאכעלעשז ןופ קחצי יול יבר
 .חוכיוו ןֹופ ןוחצנ ַא טימ סױרַא זיא רעקסירב רעד .וועש
 טָאה עגַארּפ ,ןדיי 5,000 --- ייז ןופ --- עשרַאװ ייב עגַארּפ ןיא תושפנ 0

 ןיא .תושפנ עשידיי 2522 אפוג עשרַאװ ןיא .םלוע תיב ַא 1764 טניז ןיוש

 ,דמש ןופ ןלָאפ 22 ןעוועג עשרַאװ ןיא ןענייז רָאי םעד
 עסערּפ רעד ןיא סױרַא טערט יקסווָאקטיװש רטאיּפ חלג רעװעשרַאװ רעד
 ,געט-אגח יד ןיא סרעדנוזַאב ,ןדיי ףיוא ןלַאפנָא ןופ עדנַאש רעד ןגעק

 -- ?עישטשעימדעשּפ עיקסוװוָאקַארק, לײט:טָאטש םעד ןופ ןדיי ןופ שורג

 .."װאיעישטָאּפ,, ןיא ךיז ןצעזַאב וצ עיגעליווירּפ יד רַאפרעד

 ןעלדנַאה י וצ ןדיי רַאפ עיגעליווירּפ ."םייס רעקירעי-ריפ,, רעסיורג 1792 זיב

 .עשרַאװ ןיא טייצ רעד ןיא ןעניווו ןוא |

 -רעטניא .סרעקרעװטנַאה עשיליוּפ ררוד סרעמערק עשידיי ףיוא םָארגַאּפ ַא

 .שטיװַאמירטוב טַאטוּפעד םעד דצמ ןדיי תבוטל םייס ןיא עיצַאלעּפ

 -כא עשידיי 15 ָאד ןענייז סע .תושפנ עשידיי 6,750 ןעניווװ ןפיוה 3270 ןיא

 .ךַאפ רעשידיי לעיצעּפס ַא ,סרעכַאמילּפמעטש 5 ךיוא ,תוינס

 ןגעק דנַאטשפיוא ןיא ןקַאלָאּפ יד טימ ןעמַאזוצ ןפמעק עשרַאװ ןופ ןדיי

 500 ןופ קלָאּפ רעשידיי רעד שידלעה טלַאפ רעבמעווָאנ ןט2 םעד .דנַאלטור

 -עב קלָאּפ ןופ לַארענעג םעד .עגַארּפ-עשרַאװ ןופ ןרעיומ יד םורָא רעטייר

 ךָאנ .עּפָארײא-ברעמ ןייק ןענירטנַא וצ סע טגנילעג -- שטיװעלעסָאי קער
 -סיוא רעוועקטיבז לאומש ןלדתש ןוא ריבג רעגַארּפ רעד טָאה הלּפמ רעד

 "וד ַא קידנלָאצ--קלָאּפ ןשידיי ןופ םיגורה יד ןוא עטעינַארעג יד טפיוקעג

 ,גורה ַא רַאפ לבור םענרעבליז ַא ןוא דיי ןקידעבעל ַא רַאפ טַאק |
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 ןדיי .בושיי ןופ גנווושפיוא ןסיורג ןופ בױהנָא .ןליוּפ ןופ גנולייטעצ עטירד -- 5
 ןעמענוצנָא ןעגנוווצעג ןרעװ .עשרַאװ ןיא טכערניווו עמיטיגעל ןעמוקַאב
 -יורג ןופ הפוקת רעד ןופ בױהנָא ."סעקידניס , יד ןופ ףוס .ןעמענ עשטייד
 ,םינלדתש עס

 ַא ךיז טנפע סע .1806-1795 -- "הפוקת רעשיסיירּפ, רעד ןופ תועּפשה -- 9
 ןופ בורל ,עשרַאװ ןיא קנעב עשידיי 13 .עגָאגַאניס ?עשטייד,, עטרימרָאפער
 -נָא .סַאג"עיּפילָאװָאנ ףיוא -- לָאטיּפש רעשידיי רעטשרע .ןדיי עשיסיירּפ
 רבקמ ןעמ טָאה טציא זיב .עשרַאװ ןיא םלוע תיב םענעגייא ןַא ןופ ביוה
 -יוא ןַא ךיז טפַאש סע .ךעלטעטש עקימורַא יד ןיא ןוא עגַארּפ ןיא ןעוועג
 ;שיסור ,שיליוּפ ,שטייד טדער סָאװ ,עשרַאװ ןיא סַאלק רעשידיי רעטשרעב
 ,ןושל-עמַאמ םייב טביילב עסַאמ עסיורג יד .וליפא שיזיוצנַארּפ

 ,9,724 עשרַאװ ןיא ןדיי לָאצ --- 0

 ,"רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עדייז-רעטלע, רעד ,רעגניטע המלש ריד -- 1
 ווו ,ץשָאמַאז ןיא טריציטקַארּפ גנַאל"ןרָאי טָאה רע .עשרַאװ ןיא ןריובעג
 ,1856 רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא רע

 -עג ןבָאה ןדיי זַא ,לובלב .עיסעצָארּפ ַא תעשב םלצ ַא ףיוא טלַאפ ןייטש ַא -- 4
 -רעטניא רעטילימ .ןעמָארק עשידיי ףיוא םָארגָאּפ ַא טריצָאװָארּפ ןפרָאװ
 ,טרינעוו

 רוקיב :סעיצוטיטסניא-הקדצ עשידיי עסיורג לעיציפָא ןיוש טָאה עשרַאװ -- 5
 ,ןברוח ןזיב טריטסיזקע ןבָאה סָאװ --- אשידק הרבח ,םימורע שיבלמ ,םילוח

 3 ךרוד טריפעגנָא טרעו הליהק .טנפערעד לעיציּפָא םלוע תיב רעשנעג --- 6
 ,עיצַאגעלעד םיליכשמ ַא ןופ טסירגַאב .עשרַאװ ןיא ןָאעלָאּפַאנ .םיסנרּפ
 טיובעגפיוא .שיזיוצנַארּפ ןוא שדוק ןושל ןיא ןמיה-ביול ַא םיא טגנַאלרעד
 .ןברוח ןזיב ןענַאטשעג .עגַארּפ ןיא ליש עסיורג יד

 -רַאװ םוטנטשריפ,, ןופ הפוקת ,רעשינָאעלָאּפַאנ ,רעצרוק רעד ןופ ביױהנָא --- 7
 ,1812 זיב טרעיוד ,"עש

 -נטשריפ ןצנַאג ןיא .רעניווונייא 68,411 ףיוא 11,911 עשרַאװ ןיא ןדיי לָאצ -- 8
 .רעניווונייא 2,615,000 ףיוא תושפנ עשידיי 204,834 םוט

 ןסַאג ענרעדָאמ הרוש רעצנַאג ַא ןיא טכערניוו ןשידיי ןופ גנוצינערגַאב -- 9
 ,ןגעמרַאפ ןדליג טנזיוט 60 תוחּפל טימ םיריבג ןגעמ ןביילב .עשרַאװ ןיא

 טימ טכַאלש ַא ןיא ,יַאמ ןיא .ןושל שיעּפָאריײא-ברעמ ןייא שטָאכ ןענעק סָאװ
 ,שטיװעלעסָאי קערעב לַארענעג רעשידיי רעד ןלאפעג רעטילימ ןשיכיירטסע

 -ישנָא עקירעיגנַאל יד ,"לטעציגָאט, רעד .14,601 עשרַאװ ןיא ןדיי לָאצ -- 0
 לעיציפָא עשרַאװ ןיא רעניווװנייא עקידנעטש טשינ -- ןדיי רַאפ שינעק
 ,קיטקַארּפ רעד ןיא טשינ רעבָא ,טפַאשעגּפָא

 ,8,000 זיב עשרַאװ ןיא ןדיי לָאצ יד טלַאפ תומחלמ ןוא תולהב יד בילוצ -- 2
 קידנפולטנַא ,ןָאעלָאּפַאנ רעזייק רעד עשרַאװ ךרוד טרָאפ רעבמעצעד ןיא
 ,דנַאלסור ןופ

 לַארענעג ןשיסור ןקידנריפמוירט ןופ שרַאמנײרַא --- רַאורבעפ ןט-18 םעד -- 3
 עיינ ,תושיגנ עיינ ,ןָא ךיז טביוה "ןלױּפ-סעױגנָאק,, ןופ הפוקת יד .ףרָאק
 ,בושי ןשידיי רעװעשרַאוו ןרַאפ ןעגנונעפָאה עיינ ןוא תולּפמ עיינ ,ןפמַאק



 237 םױא ןרָאי -- ןייא ןרָאי

 -עלעד עשידיי ףיוא טמענ ,עשרַאװ ןיא רעטשרע רעד רעדנַאסקעלַא רַאצ -- 5

 ףעקנעש עשידיי ןופ טָאברַאפ .קינייו רעייז רעבָא טלעוּפ סָאװ ,עיצַאג
 ,ענשטינַארג ףסַאג עייר ַא ןיא טכערניווו ןופ גנוצינערגַאב עקידרעטייוו

 .א ,א ,עקסמילָאזָארעי ,ָאנשעל

 -נירגטימ עריא ןשיוװצ ןדיי עכעלטע :טעדנירגעג עזרעב רעװעשרַאו יד -- 6
 ,סרעד

 -דנגוט בקעי ךרוד טעדנירגעג לוש-רַאטנעמעלע עשידיי ענרעדָאמ עטשרע -- 9

 עשרַאװ ןיא ללוכה בר .שיליוּפ ןיא קרעװ עשיטסיַאדוי ןופ רבחמ ,דלָאה
 ,(1839-1765) ,ץישפיל ןמלז המלש ןדמל רעסיורג רעד טרעוו

 "שזָאב רָאזָאד, םעד טריפעגנייא .טרידנעּפסוס עשרַאװ ןיא הליהק עשידיי -- 2
 ,טַאניבַאר ןוא םלוע תיב ,הליפת יתב רעביא *ישטינ

 ןוא שיליוּפ ןיא טַאלבנכָאװ ַא ןבעגוצסױרַא ןָא טביוה םואבנזייא ינָאטנַא --- 3

 רעד ןַא רעטכַאבָאעב רעד,, --- "יקסנַאלשיװדַאנ שטַאגעשטסָאד,, :שידיי

 ,"לפעסכייוו

 וצ הריזג רעיינ ַא בילוצ .טריפעגנייא לעיציּפָא רעדיוו ?לטעצ-גָאט,, רעד --- 4

 ןוא סעקװעלַאנ יד טיובעגרעדנַאנופ קרַאטש ןרעוו -- ןסַאג לָאצ ַא ןזָאלרַאפ

 ,רענַאקשיצנַארפ יד

 -מיא ןענייז סָאװ ,םיריבג 123 -- המישר ַא טיול --- ָאד ןענייז עשרַאוװ ןיא --- 5
 -עג טרעוו תונלדתש ַא טיול .רעייטש-ןטורקער ןדליג 500 ןלָאצ וצ דנַאטש
 םעד ןרעדניל וצ ףיוא -- "ךיננָאקאזָארַאטס טעטימָאק,, רעד טעדנירג
 ,ןסַאמ עמערָא רעװעשרַאװ ןופ בצמ-טיונ

 ןטנעװלָאסבַא עריא ,1862 זיב טריטסיזקע .טעדנירגעג לושי-רעניבַאר יד --- 6

 .םידימלת 1,209 לכה ךסב לוש יד ןבָאה טקידנעעג .םינבר --- ןטלעז ןרעוו

 עלוש יד .ןרָאסעפָארּפ ,ןטַאקָאװדַא ,םיריוטקָאד ןרָאװעג ןענייז עטסיימ יד
 ןקרַאטש וצ ריא בילוצ טכַאמ רעשיסור רעד דצמ ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא
 ,םזיטָאירטַאּפ ןשיליוּפ

 י"לושַאב ,ינירָאיק חלג ןופ ךוב ןשיטימעסיטנַא-םערטסקע ןַא ןופ גנוניישרעד -- 9

 ,םד תלילע ןיא גנוקיד

 לָאצ ,דנַאלסור ןגעק דנַאטשפיוא ןשיליוּפ ןיא טקילײטַאב ןדיי רעװעשרַאװו -- 1

 -לעפַאב רענײמעגלַא רעד ןופ טנעצָארּפ 25 -- 31,284 עשרַאװ ןיא ןדיי
 רענײמעגלַא רעד ןופ טנעצַארּפ 10 ;טנזיוט 272 ןליוּפ ץנַאג ןיא ,גנורעק
 .עשרַאװ ןיא יירעקורד עסיורג ַא טעדנירג רעסיגטפירש ןתנ .גנורעקלעפַאב
 רעביא טנעגער ןשירַאצ םעד ,הפוקת-שטיװעקסַאּפ .ג .א רעד ןופ ביױהנָא
 ,(1856-1782) .,ןליופ

 "עטכיילרַאפ ןופ גָאזוצ ;שטיװעקסַאּפ טנעגער םייב עיצַאגעלעד עשידיי --- 2
 .ןעגנור

 ןיא ןעניווװ ךיוא ןגעמ ייז וװ ,ןסַאג ןיא רָאנ רעזייה ןפיוק ןגעמ ןדיי :הריזג --- 5

 ;סַאג ענרָאקַאּפ ףיוא רעבירַא ךיז טיצ לָאטיּפש עשידיי סָאד .עשרַאװ
 ,ןטעב 0
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 ַא טכַאמ "םימשה תודלות,, ךוב (1904-1810) ס'יקסמינָאלס גילעז םייח -- 6

1840 

1842 

1845 

146 

1847 

1849 

1850 

181 

1852 

1834 

1855 

16 

1857 

 עשרַאו ןיא סיורג ןייז טעוו העּפשה-רוטלוק ס'יקסמינָאלס .םשור ןסיורג

 .רעקנילדנעצרָאי עקידנעמוק יד ןיא

 .ןבעגעגסױרַא "ןצלטעצ-גָאט,, 42,185 ,236,412:עשרַאװ ןיא תושפנ עשידיי

 -- הריסמ ַא בילוצ .עשרַאװ ןיא רעטַאעט שידיי ַא טליּפש טייצ עצרוק ַא
 עסיורג .ץישפיל .ז .ש יבר ללוכה בר ןטבילַאב ןופ הריטּפ .טכַאמרַאפ
 רעיינ ,םיטושק ןייק ןגָארט טשינ ןרָאט ןעיורפ .טייצ שדוח ַא -- תוליבא
 .ןָאזדיװאד םייח יבר ברה :ללוכה בר

 -עג טרעוו לאזקָאװ רעניוו .םידמושמ 405 ;37,029 :גנורעקלעפַאב עשידיי
 רעקװעלַאנ םעד ןקרַאטשרַאפ .טנגעג ענעי ץזָאלרַאפ ןומ ןדיי .טיױב
 -ָאק -לעירטסודניא ןסיורג ַא ןיא ןָא טציא ןופ ךיז טסקַאװעצ סָאװ ,ןָאיַאר
 | .רעטנעצ ןלעיצרעמ

 טנזיוט 300 -- רָאי םעד ןיא הליהק רעװעשרַאװ רעד ןופ תואצוה יד
 ,ןדליג

 17 .גנורעקלעפַאב רענײמעגלַא רעד ןופ טנעצָארּפ 27 ,43,820 ןדיי לָאצ
 ,םינפלח 27 ,סרעיילטלעג 166 םעד ץוח .ןדיי-טשינ -- 20 ,ןדיי ןריקנַאב
 דנַאטשלװ רעד לענש טסקַאו סע .ןדיי 2,857 -- םירחוס 6,028 ןשיווצ

 ,תוכאלמ ילעב ײלרעלַא 12,202 .עקידהסנרּפ ןָא יד ןופ טיונ יד ךיוא רעבָא

 | .ןדיי 6,634 ייז ןשיווצ

 -עּפ .טס ןייק ןָאדנָאל ןופ געוו ןפיוא עשרַאװ טנכוזַאב ערָאיפעטנָאמ השמ
 ,השבלה רעשידיי ןגעק הריזג .גרובסרעט

 ףיוא טשינ רעבָא ,טרענעלקרַאפ רעדיוו עשרַאװ ןיא חטש-ןיווו רעשידיי
 ,גנַאל

 ,עשידיי 891 --- ןעמָארק 1,101 .ןדיי 221 --- עשרַאװ ןיא םירחוס-סיורג 9

 יד ןענעייל ןענעק וצ סרעגערט-ווירב עשידיי 5 טלעטשעגנָא טָאה טסָאּפ יד
 ,וירב עקידנעמֹוקנָא ףיוא בתכ ןשידיי טימ ןסערדַא

 ,ךיילג ףיוא ךיילג -- רענעמ ןוא ןעיורפ ,42,176 עשרַאװ ןיא ןדיי לָאצ

 ,1791 ןריובעג .םואבנעזייא ינָאטנַא ןברָאטשעג

 ןיא ,80 ענייז וצ זיא סָאװ ,ןָאזדיװַאד םייח בר ללוכה בר רעד ןרָאװעג רטפנ
 ,טלעזיימ שירעב בד יבר :ללוכה בר רעיינ .בר-טּפיױה ןרָאװעג 1829 רָאי

 -לימ לסיבַא --- ןייז ןופ ףוס ,שטיװעיקסַאּפ ןַאוויא לַאשרַאמדלעפ ןופ טיוט

 ,עשרַאװ ןיא ןדיי יד רַאפ הפוקת -- רערעד

 :;ךרד ןייז (1870:1798) .סלעזיימ ברה ןופ העּפשה עסיורג יד קיטנעק

 -יטנעדיא עשידיי ןטיהּפָא קרַאטש --- םזיטָאירטַאּפ רעשיליוּפ רעקרַאטש

 -עג ןלעװ --- יקסלָאּפאלעיװ רעדנַאסקעלַא טנעגער ןשילױּפ ןופ ןרָאי .טעט

 שיצַאּפיצנַאמע רעשידיי רעלופ ןופ ןרָאי ,1863 דנַאטשפיוא ןזיב ןרעיוד

 ,ןדיי 23 -- עשרַאװ ןיא םיריוטקָאד 108 ןשיווצ ,לעיציּפָא ---

 -- סעלוש עכעלטלעוו 119 ןשיווצ .עשרַאװ ןיא 40,922 -- תושפנ עשידיי

 "עג רעקינייװ ןרעוו ןסָאג ,סענרעטמַאליזַאג עטשרע .רעדניק עשידיי רַאפ 6
 ,ןדיי רַאפ ךעלרעפ
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 -עגנָא-סלדנַאה ןופ ןייארַאפ,, םייב קעטָאילביב עשידיי עכעלטנפע עטשרע

 טָאטש / ןיא לעיציפָא ."םיתרשמ הרבח,, רעדָא ,"ןביולג סהשמ ןופ עטלעטש

 ,הליפת יתב 142 ןיא םיללּפתמ 7,732 טנכייצרַאפ

 ךיז ןענייז ןדיי .עשרַאו ןיא ןטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא רַאצ ןופ ךוזַאב

 טצעזַאב ןיבר רעקצָאק ןטלַא ןופ הריטּפ רעד ךָאנ .םינּפ תלבק ןיא ףתתשמ
 סרעקצָאק םעד טרעוװ .עשרַאװ ייב רעג ןיא רעטלַא ריאמ עשטיא 'ר ךיז
 גנוקרַאטש ַא םרוג זיא סָאד סָאװ ,עשרַאװ ןייק טפָא רָאג טמוק .רצע שרוי
 ַא טָאה -- 1785 ןריובעג -- ריאמ עשטיא בר .תודיסח רעװעשרַאװ ןופ
 ןוא ,רענייא רָאנ ןבעל טביילב ןיז 12 ןופ .ןבעל-החּפשמ שיגַארט קידארומ

 ,1870 רָאי ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא רע ...רעביא ךיוא רע טבעל םעד

 -ער .,ךַארּפש רעשילױוּפ רעד ןיא ןדיי רַאפ טַאלבנכָאװ ַא ,?ַאטילעַארזיא;,

 ןייב ןעניישרעד טעװ .ןעניישרעד וצ ןָא טביוה ,דלעפיינ לאינד רָאטקַאד

--- 1 

-- 2 

-- 3 

 י--- 4

185 

 ןשילױוּפ ןופ גָאטרָאי ןט20 םוצ סעיצַארטסנַאמעד-ןסַאג עסיורג ,1908 רָאי
 .עשרַאװ ןיא תושפנ עשידיי 40,723 .טקילײטַאב קרַאטש ןדיי .דנַאטשּפױא

 -רע סָאד ךיז ןקילײטַאב ןדיי .ןקַאלָאּפ דצמ ןדיי יבגל גנומיטש ערעדלימ

 -ביב עשיטסיַאדוי ַא ןדנירג םיליכשמ ,ןלַאװ עלַאּפיצינומ ןיא לָאמ עטש

 .עגָאגַאניס רעקצַאמָאלט רעד ייב קעטָאילביב עקידרעטעּפש -- קעטָאיל

 ;ץילּפעט קירנעה ,ןעזָאר סאיטאמ ,ןָאסנַאטַאנ יצַאנגיא ;טַארטָאטש ןיא ןדיי

 לדנַאה ףיוא טכער :עשרַאװ ןיא םוטעמוא טכערניווו עיירפ ןעמוקַאב ןדיי

 יקסמינָאלס גילעז םייח .ןטעברַאַאב ןוא דנַאל ןפיוק וצ טכער ,הכאלמ ןוא

 סלעזיימ .ב .ד ברה ."הריפצה, טַאלבנכָאװ סָאד ןבעגוצסיורַא ןָא טביוה

 ,גנוקישרַאפ רעשיטילָאּפ ןרָאי עכעלטע ךָאנ עשרַאװ ןייק םוא ךיז טרעק

 ןדיי עמורפ .ןדיי וצ 120 ןרעהעג עשרַאװ ןיא ןעגנולדנַאהכוב 296 ןשיווצ

 .תבש ןפָא ןענייז סָאװ ,םידמושמ ןופ וליפא ,ןטפעשעג עשידיי ןעמערוטש

 עשיווטיל ןופ סולפוצ רעקרַאטש -- ןעגנורעטכיילרַאפ עכעלצעזעג בילוצ

 .גנוצעזרעביא-שמוח עשיליוּפ ַא סױרַא טיג דלעפיינ לאינד ,ןדיי

 ןגעק דנַאטשפיוא ןשיליוּפ ןיא ןדיי רעװעשרַאװ וופ גנוקילײטַאב עקרַאטש
 -דנעטשפיוא עשיליױוּפ ןוא עשידיי ןופ היוול רעקידתופתוש ַא ןיא ,םזירַאצ
 -רַאפ .סלעזימ ברה ייס ןוא ּפוקסיביצרַא רעד ייס לייטנָא ןעמענ רעל

 עשירָאטַאלימיסַא טרעסערגרַאפ גנורעדירברַאֿפ עשיליוּפ-שידיי עטקרַאטש
 הליהק יד .לושי-רעניבַאר יד טכַאמרַאפ גנוריגער עשיסור יד .ןצנעדנעט
 .1870 רָאי ןזיב גנוריפנָא רעשידגנתמ-שידיסח רעטנוא

 סוַא טיג דנַארבלעגרָא רעקורד רעד ,72,000 -- תושפנ עשידיי לָאצ יד

 ַא טימ -- ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 12 ןופ עגַאלפיוא-ס'ש עלַאטנעמונָאמ ַא

 ,ם'ירה ישודיח םעד ןופ המכסה

 ינַאגרָא-טוג ַא קיטייצכיילג רעבָא ,עשרַאװ ןיא ןעיײומַארט-דרעפ עטשרע --

 -ָארּפ רעד רַאפ ןדיוב ןוא ,טָאטש ןיא ןסנַאשזיליד עשידיי ןופ ץענ עטריז
 ןיא טקורד עשרַאװ .ךיקסנישארק ץַאלּפ -- עיצַאטס עלַארטנעצ יד .ץניוו

 טריטרָאּפמיא .שידיי ןוא שדוק ןושל ןיא םירפס ןוא רעכיב 26 רָאי םעד
 .ןרַאלּפמעזקע 162,425 ןיא ןדיי רַאפ קרעוו 8
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 -ערּפ גנַאל-ןרָאי ןוא טּפָא -- 1804 ןריובעג -- ןעזָאר סאיטאמ ןברָאטשעג -- 6

1807 

1868 

1869 

170 

1872 

1873 

1844 

1876 

1818 

1881 

 -טרעדנוזעגּפָא עזעיגילער :לַאעדיא ןייז .הליהק רעװעשרַאװ רעד ןופ סעז
 -ָאד רעד .עיצַאלימיסַא עשיליױּפ עכעלטפַאשלעזעג ןוא עלערוטלוק --- טייק
 -טלעו רעטשרע רעד זיב טרינימָאד הליהק רעד ןיא טָאה טסייג רעקיז
 -עשרַאװ יד טיוב גרעבנענַארק דלָאּפָאעל ריבג רעװעשרַאו רעד .המחלמ
 ,ןַאב רעקסירב

 -רַאפ רעד ןגעק ןלעפַאב טיג ,ןטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא רַאצ ןופ ךוזַאב
 עשירעמשטייד יד טניישרעד טייצ עצרוק ַא .טָאטש רעד ןופ גנושידיי
 -רַא עשידיי רָאנ ווו ,ןקירבַאפ ןעײטשטנַא סע ."גנוטייצ עשידיי רעױשרַאװ;
 שנעגייא ,עניילק בורל ןבָאה ןקירבַאפ יד .טקיטפעשַאב ןענייז רעטעב

 ,ךעלכעליש

 ,גנַאל רָאי 2 -- תועמשמ -- טליּפש ,סעקװעלַאנ יד ףיוא רעטַאעט שידיי

 ןייק ןסַאמ ןיא ןעמוק ץניװָארּפ רעד ןופ ןדיי עשידיסח ןוא ןדיי עשיווטיל
 ,עשרַאװ

 -ילּפעט יד -- ייז ןשיווצ .ןטַאנגַאמ-ץנַאניפ עשידיי ערערעמ טָאה עשרַאװ
 ,ַא ,א סמייהטרעוו ,סכָאלב ,סלעקנערפ ,סנָאסנַאטַאנ ,סניײטשּפע ,סעצ

 -יימ ,ב ,ד ברה ןופ הריטּפ ,טנזיוט 16 --- תוחּפשמ לָאצ ,89,318 ןדיי לָאצ
 סָאװ ,עטסערג יד -- היוול עוויטַארטסנָאמעד ןייז .ללוכה בר םעד -- סלעז
 ןקַאלָאּפ טימ ןדיי ןופ תודחא ןופ האווצ ןייז .ןעזעג זיא סע ןעוו טָאה עשרַאוװ
 םוקמ אלממ ןייז ,1881 רָאי ןקידלרוג ןזיב טעמכ ,ןרָאי עגנַאל ךָאנ טקריוו

 םעד ןופ .רעטעּפש רָאי יירד טרינגיזער רע .טייהטנוזעג בקעי ברה זיא

 קיוודול ר'ד ךרוד טריפעגנָא הליהק רעװעשרַאװ יד טרעוװ 1896 זיב רָאי
 | ,ןָאסנַאטַאנ

 לכה ךסב סנרפמ ןענייז סָאװ ,תוכאלמ לעב עשידיי 5,573 עשרַאװ ןיא

 -קודָארּפ -- רָאי םענעי ןיא -- עלַא ןופ לטרעפ ַא טעמכ ,תושפנ 7

 ,עשרַאװ ןיא ןטסיזַאנמיג עשידיי 449 .ןדיי עטקיטפעשַאב וויט

 ןדעי ,םינייד ןעצ ןופ טַאניבַאר רעװעשרַאװ רעד טײטשַאב רָאי םעד טניז
 ,שאר בשוי רעד -- הארוה הרומ רערעדנַא ןַא טרעו שדוח

 -סיקע טעוװ יז .עגָאגַאניס רעקצַאמָאלט רעד רַאפ דוסי םעד טגיילעג
 ,רָאי 65 ןריט

 ,טַאקָאװדַא-טַאװירּפ ףיוא עשרַאװ ןיא טנרעל ץרּפ שובייל קחצי

 תיב רעשנעג רעד .עגָאגַאניס רעקצַאמָאלט רעד ןופ גנונעפערעד עלעיציּפָא
 -ווָאבישזג ףיוא זיוה-הליהק ןופ יובפיוא .טריּפורגער קידנעטשלופ םלוע
 יז טעװ 1896 ןיא ,"קעטָאילביב עשיטסיַאדוי,, יד טרירוגואניא .סַאג"עקס
 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ברע .אקיאדוי עלופטרעוו טנזיוט ןעצ ןגָאמרַאפ

 .טנזיוט 22 ---

 סיוא טכערב -- עכריק ַא ןיא עיצַאקָאװָארּפ ַא בילוצ -- רעבמעצעד ןט5
 "עג רעד ןיא ןבילבעג .ןברוח ןזיב רעטסערג רעד ,עשרַאװ ןיא םָארגָאּפ ַא
 ,טעדנווװרַאפ 24 ,טעגרהעג ןדיי 2 ."קענובַאר רעד, ןעמָאנ ןטימ עטכיש
 ןָאילימ ַא רעביא -- ןדָאש רעד .טעװעבַארעצ ןעמָארק ןוא תוריד 0
 לָאצ -- -- .טכענ ןוא געט עכעלטע טרעיודעג טָאה םָארגָאּפ רעד .לבור
 ,127,917 -- עשרַאװ ןיא תושפנ עשידיי
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 יסור ןסַאמ ךיז ןצעזַאב דנַאלסור ץנַאג ןיא עילַאװכ-ןעמָארגָאּפ רעד בילוצ --- 2
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 רָאי םעד ןיא ,?סעקַאװטיל יד , יז ןפור ןקַאלָאּפ יד .עשרַאװ ןיא ןדיי עש
 ,ןטריוװ-זיוה עשידיי 1,290 עשרַאװ ןיא ָאד ןענייז

 ,טצעל עמַאס םוצ -- ןסַאג עשידיי יד רעבָא .טריזילַאנַאק טרעוו עשרַאװ

 -טַאטע 4,440 טָאה הליהק יד .תושפנ עשידיי טנזיוט 145 טָאה עשרַאװ
 290 .לבור 4 זיב 2 ןופ 2,000 .רָאי ַא לבור 150 זיב ןלָאצ 200.סרעלָאצ
 ליפיוזַא טלּפָאט רעכיז ןוא -- רעדניק 5,748 טימ םירדח עטרירטסיגעררַאפ

 ,םידמלמ יד ןופ תוריד עטַאװרּפ יד ןיא םירדח

 טריפ ןדַאפדלָאג ,ןסַאג עשידיי יד ןיא טצעל םוצ .עשרַאוװ ןיא גנוטײלרעסַאוװ
 ,רעטַאעט שידיי ַא טימ רָאי ייווצ ןָא

 זיא עשרַאװ .,"ףיסאה,, רעכיבלמַאז ןריגַאדער ןָא טביוה ווָאלָאקָאס םוחנ
 -שידיי רעד .רעטנעצ רעשירַארעטיל רעשיערבעה ַא ןרָאװעג טייצ רעד טימ
 "הריפצה. יד .טרינימָאד לָאמעלַא רעבָא טָאה רעטנעצ רעשירַארעטיל

 טכוזַאב םירפס רכומ עלעדנעמ .גנוטייצ-גָאט ַא ןרָאי ייר ַא ףיוא טרעוו
 רעצעזרעביא סעלעדנעמ -- רעביירש ןשיליוּפ םעד ןופ טסַאג סלַא עשרַאװ
 .אשָאנוי סנעמעלק ---

 טימ ךיז טנעקַאב ןָאזעניד .150,558 -- עשרַאוו ןיא תושפנ עשידיי לָאצ
 רָאטקעּפס יכדרמ .טיוט ןזיב טפַאשדניירפ רעייז ןָא ךיז טביוה סע ןוא ןצרּפ
 .עשרַאװ ןיא ךיז טצעזַאב

 ןעניישרעד וצ ןָא ןבױה ?ןראדנעלַאק עשידיי רעװעשרַאװ,, סגרעבלּפע
 .ףוס עמַאס םייב ןסַאג עשידיי יד .טריקורב ןרעוו עשרַאװ ןיא ןסַאג יד
 ןשרָאפ וצ עיצידעּפסקע רעשיטסיטַאטס ס'ךָאלב ןַאי ןיא לײטנָא טמענ ץרּפ
 -ַעגנָא ןַא טרעוו -- עשרַאװ ןיא ךיז טצעזַאב .ןלױּפ ןיא ןדיי ןופ בצמ םעד
 -רַאװ יד ןופ ןטלַאטשעג יד ךרוד טריריּפסניא .הליהק רעד ןיא רעטלעטש

 עקיברַאטשמוא ןייז רָאי םעד ןיא רע טביירש -- סרעגערט עשידיי רעוועש
 ,"גייווש עיצנָאב,, השעמ עשילָאבמיס-שיטסימ

 ןדיי 192 ןירעד ,ןטנעדוטס 965 טלייצ טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ רעד

 -געצ ףיוא טניווװ ."קעטָאילביב עשידיי יד,, רעכיבלמַאז יד סױרַא טיג ץרּפ
 ,(סַאג ץרּפ :טנייה ךיז טפור סַאג יד) .1 ענַאל

 ןדיי עשיסור עילַאװכ ערעסערג ַא עשרַאו ןייק טגנערב עװקסָאמ שוריג
 ,רָאי 5 ףיוא עשרַאװ ןיא ךיז טצעזַאב יקסניּפ דוד

 -עלקפיוא עשידיי עכעלטפַאשלעזעג עסיורג .עשרַאװ ןיא עימעדיּפע-ערעלַאכ
 ,גנַאגרעטנוא ןקידארומ םעד טימ ףמַאק ןיא ענעיגיה ןגעוו עיצקַא-סגנור
 רעד ןופ טשינ טברַאטש -- טשינ ליוו סע רע :ערושָארב ַא טביירש ץרּפ

 .ערעלָאכ

 טָאטש רעצנַאג רעד רעביא טעמכ טרעטיירבעגסיוא ץיזַאב-זיוה רעשידיי

 ןפיוה עשידיי רעװעשרַאװ עשיטסירעטקַארַאכ יד ךיז ןרעמ סע .עשרַאװ

 טנזיוט 40 .ןעגנוטסעפ-סטייקרעכיז עניילק ךיוא ןתמא רעד ןיא ןענייז סָאװ

 ןעניישרעד "ךעלטעלב בוט-םוי, סעצרּפ .עשרַאװ ןיא ןעמייײה עשידיי

 .רעלוגער
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 -ַאב רענײמעגלַא רעד ןופ לטירד ַא טקנוּפ ,212,892 עשרַאװ ןיא ןדיי לָאצ
 עשיטַארקָאמעד:לאיצָאס עשרַאװ ןיא ןעוועג ןענייז רעהַא זיב .גנורעקלעפ

 -עברַא רעשידיי רעד ןענַאטשטנַא זיא רָאי םעד ןיא .ןעגנוריּפורג עשידיי
 זיב עלָאר עקידנסקאוו רדסכ ַא טליּפשעג טָאה סָאװ ,"ןליוּפ ןיא דנוב-רעט

 ,ןברוח ןופ רָאי םעד

 רעשיטילָאּפ רַאפ לעדַאטיצ רעװעשרַאװו ןיא םישדח 23 טריטסערַא ץרּפ

 ,טייקיטעט

 עטשרע סָאד טמוק ׁשַא םולש ,219,128 עשרַאװ ןיא תושפנ עשידיי לָאצ יד
 טַאלבנכָאװ ןיא "עלהשמ,, השעמ עטשרע ןייז טקורד ,עשרַאװ ןייק לָאמ

 -ןעצ בילוצ ,טקורדעג ןוא עשרַאו ןיא טריגַאדער טרעוו סָאוו ,"דוי רעד;
 ,עקָארק ןיא ,תוביס-רוז

 ,ןבעל רָאי 50 -- לבוי ץרּפ :עשרַאװ ןיא בוט םוי רעשירַארעטיל רעטשרע
 "מַאז עסיורג ַא לָאמ עטשרע סָאד עשררַאװ ןיא טניישרעד סע .ןפַאש רָאי 5
 .עבַאגסיוא-לבוי-ץרּפ יד ,קרעו ןופ גנול

 -ַאב רענײײמעגלַא רעד ןופ טנעצָארּפ 26 4 עשרַאו ןיא ןדיי לָאצ

 ,גנורעקלעפ

 עדנַא .וצ וצ ןעייטש סע ."היחתה,, דנַאברַאפ ןשיטסינויצ ןופ גנודנירג

 -ריס .נ ,סעקלאפאר םוחנ ,ןָאסדיוװאד חנ ,קאצנירּפש ףסוי ,םיובנירג קחצי

 גנוגעוװַאב עשיטסינויצ יד ייס .רענרעק השמ ,סָאלגטרַאה ירַאנילָאּפַא ,ןיק

 ןופ גנַאג ןיא ןבָאה ,ןטייקכעלנעזרעּפ עטנַאמרעד יד ךיוא יו ,עשרַאװ ןיא

 רעביא ןוא עשרַאװ ןיא { ןבעל ןשידיי ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג ןרָאי יד

 ,טלעוו רעד

 ילברעדנַאנופ ןוא םוקפיוא --- עשרַאװ ןיא ווָאכָארָאב רעב ןופ ךוזַאב ַא ךָאנ

 ןשינַאּפַאי-שיסור בילוצ ןעורמוא .טָאטש רעד ןיא םזינויצ ילעוּפ םעד ןופ

 ,גירק

 דצמ ןטקַא-רָארעט .סעיצַארטסנַאמעד .עיצולָאװער עשיסור עסיורג עטשרע

 לייטנָא רעקרַאטש .רעטילימ ןוא יײצילָאּפ ,עירעמרַאדנַאשז רעשירַאצ רעד

 -ַאטסעפינַאמ יד ןיא ןעײטרַאּפ עשידיי עשיטסילַאיצָאס רעװעשרַאװ ןופ

 גנורעקעלפַאב רעשידיי רענײמעגלַא רעד ןופ םירוסי עטקרַאטשרַאפ .סעיצ

 -ָאטנַא רע ד ןיא קאווטיל .א ןופ רמאמ ןיא םיטרּפ) .תושיגנ יד בילוצ

 גנורעדלימ עזייוולייט ,טייז ןייא ןופ סעיינ עשירפ ךָאנ טשרָאד רעד .(עיגָאל

 -געמ ןכַאמ ,רערעדנַא רעד ןופ -- עסערּפ רעד יבגל ןצעזעג עשירַאצ יד ןופ

 יבצ רָאטקַאדער -- געוו רעד עגנוטײצגָאט יד ןופ ןעניישרעד סָאד ךעל

 י .ש -- טַאלבעגַאט סעשידיי ;ןיקריס -- ףַארגעלעט רעד :יקצולירּפ

 ,ןאקצאי

 םעד דצמ גנורעקלעפַאב רעװעשרַאװ רעד ףיוא םָארנָאּפ -- טסוגױא ןט5

 -ַאנרעבוג ןשירַאצ ןופ טקַא המקנ ."סעצנילָאװ,, יד ןופ קלָאּפ ןעמַאזיורג

 זיא גָאט רעד .ןדיי יד ןטילעג ןבָאה קרַאטש סרעדנוזַאב ,ןָאללאקס רָאט
 קיצפופ .י"ךָאװטימ רעקיטולב,, רעד יו עשרַאװ ןופ עטכישעג רעד ןיא ןיײרַא
 ףניפ ,םלוע תיב רעשנעג םעד ףיוא לארשי רכק וצ ןעמוקעג ןענייז תונברק
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 טפַאשלעזעג-רוטלוק רעד ןופ טייקיטעט עטקרַאטשרַאפ .רעגַארּפ ןפיוא
 טפירשנכָאװ עשידיישילױּפ יד ןעניישרעד וצ ןָא טביוה סע ."רימזה

 | ,?יקסווָאדישז סָאלג

 .ןבעל רעזדנוא,, גנוטייצ-גָאט יד טעדנירג רָאטקעּפס יכדרמ

 גנַאג ןיא ,ןאקצאי .י .ש רָאטקַאדער .ןעניישרעד וצ ןָא טביוה "טנייה,, רעד
 לאומש 'ר ברה .טנזיוט 150 זיב ןעגנַאגרעד שזַאריט רעד זיא ןרָאי יד ןופ

 .עגָאגַאניס רעקצַאמָאלט רעד ןיא רעקידערּפ טרעוו יקסנַאנזָאּפ םהרבא = |
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 .עשרַאװ ןיא טמַא רעשידיי רעזעיגילער רעטסכעה -- לעיציפָא

 ןוא עטייווצ ןייז -- 89 ןעײלַא רעמילָאזָארעי ףיוא רעבירא ךיז טיצ ץרּפ

 ,עשרַאװ ןיא הריד עטצעל

 .גנורעקלעפַאב רעד ןופ טנעצָארּפ 29 ;206,061 -- עשרַאװ ןיא ןדיי לָאצ
 ַא ףיוא ןעמונעגפיוא טרעװ ,רעקירעי-75 רעד -- םירפס רכומ עלעדנעמ
 ךיז טיצ "דניירפ רעד, גנוטיײצגָאט יד .עשרַאװ ןשידיי ןיא ןפוא ןלַאפמוירט-
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 רָאטקַאדער -- "טנעמָאמ רעד, .עשרַאװ ןייק גרובסרעטעּפ ,טס ןופ רעבירַא

 ןטירד ןזיב ןריטסיוקע טעוװ .ןעניישרעד וצ ןָא טביוה --- יקצולירּפ יבצ

 "ייוצ טרעוו רעטַאעט שידיי רעסעב ַא רַאפ עיצַאטסעּפינַאמ עסיווג .ןברוח

 ץרּפ ."עינָאמרַאהליפ, רעד ,לַאז רעװעשרַאװ ןטסנעש ןיא ןטלַאהעגּפָא לָאמ
 .רעציזרָאפ רעד

 -לדיי עטריזינַאגרָא-טסעב יד רשפא .,ןייארַאפ- רעקורד ןשידיי ןופ גנודנירג
 ןופרעד ,רעדילגטימ 1230 .טפַאשרעּפרעק-רעטעברַא עלענָאיסעּפָארּפ עש

 ןוא עשידיי 11 טַאהעג טייצ עסיוועג ַא טָאה עשרַאװ .עשרַאװ ןיא 0
 .ןעיירעקורד-ךוב עשידיי לָאצ עסיורג ַא ,רעטעלבי-גָאט עשיליוּפ-שידיי

 רעװעשרַאװ ןגעק ןקאלָאּפ ןופ ףמַאק ןשימָאנָאקע-שיטילָאּפ ןפרַאש ןופ רָאי

 :טרָאװגנילק ןרעטנוא ןטפעשעג עשידיי ןופ טָאקיַאב ןסיורג ןופ רָאי ;ןדיי

 ןדיי .עמוד רעטרעפ רעד וצ ןלַאװ .סנגייא רַאפ םענעגייא םוצ רענעגייא ןַא

 טרעיינ ,יקסוװעשזרַאכוק טַאדידנַאק ןלַאנָאיצַאנ-שילוּפ ןרַאפ טשינ ןעמיטש

 -לַאװרַאפ-הליהק רעד וצ ןלַאװ .ָאללעיגאי טַאדידנַאק ןשיטסילאיצַאס םעד

 -סינויצ ,ןרָאטַאלימיסַא ,םידיסח :ןעײטרַאּפ יד ןשיוצ ףמַאק רעפרַאש ,גנוט

 לאכימ טרעװ הליהק רעד ןופ טנעדיזערּפ .ןויצ ילעוּפ ןוא דנוב ,ןט

 .ןָאסגרעב
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 עשידיי רַאפ ךַארּפש-םידומיל רעשיסור טימ סעלוש-סקלָאפ 20 עשרַאװ ןיא

 -יַאב ןסיורג ןכָאנ רָאי .סעלוש יד ןכוזַאב רעדניק טנזיוט יו רעמ ,רעדניק
 עשיטימעסיטנַא עשילױּפ ןעניישרעד סע .וועיק ןיא סעצָארּפ-סילײב.טָאק

 ,םילובלב-טולב טימ ןעלקיטרַא

 -ָאקינ יילָאקינ שורג .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ביױהנָא --- טסוגיױא

 םורַא ךעלטעטש יד ןזָאלרַאפ ןזומ תושפנ עשידיי טנזיוט 600 .שטיוועייל

 -ילּפ עשידיי עטעקַאנ ןוא עסעװרָאב ןופ לובמ ַא זיא טָאטש ןיא ןוא ,עשרַאוװ
 ןיא ןדיי 227,074 .עטלצרָאװעגסיױא יד תבוטל טייקיטעטספליה עסיורג .םיט
 טרעוו ןָאסגרעב לאכימ ןקז ןפיט ןופ טרָא ןפיוא .רָאי ביוהנָא ןיא עשרַאװ
 ןזיב טמַא םעד ןָא טלַאה .הליהק רעד ןופ סעזערּפ ןָאסנַאטַאנ ווַאלסינַאטס

 .ןעניישרעד ןָא טביוה גנוטייצ-גָאט עשיסקָאדָאטרָא ,"דוי רעד,, ,1919 רָאי
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 ףיוא טנזיוט טרעדנוה ,ץרּפ שובייל קחצי ןרָאװעג רטפנ חסּפ דעומה לוח

 ןט-5 .רעדנעל עלַא ןוא ,ןטייצ עלַא ןופ היוול רעשידיי רעטסערג רעד

 "ןדיי עשירַאצ עלַא ּפָא ןפַאש .עשרַאװ ןצעזַאב ןשטייד יד --- טסוגיױא
 -רוטלוק ןוא ןעײטרַאּפ עשידיי ןופ גנוריזינַאגרָא יד ןפָא ןביולרעד .תורזג
 טביוה סע .ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ןופ טכער ןריטנַארַאג ,סעיצוטיטסניא
 1921 ןיא טרעדנע ."ןגָארפ-סנבעל,, עכעלגעט עשידנוב יד ןעניישרעד ןָא

 -ייז ,עשרַאװ ןיא ןרָאי-רעגנוה ערעווש ."גנוטייצסקלָאפ,, ףיוא ןעמָאנ םעד

 ןרָאי עקיזָאד יד ןיא .ןעלטימ-סנבעל טימ לגומש ןוויסנעטניא םרוג ןענ
 רעד ןופ טפלעה ַא טעמכ .םיתמ 150 ךרע ןַא ,ןטרובעג עשידיי 100 ףיוא
 ,הבצק וצ ןָא טמוק גנורעקלעפַאב רעשידיי

 תדוגא , ײטרַאּפ רעשיסקָאדָאטרָא ,רעקיטכעמ רעטעּפש ,רעד ןופ גנודנירג
 סלַא יקצולירּפ חנ טימ ײטרַאּפ רעשיטסיקלָאפ רעד ןופ גנודנירג ."לארשי
 ףיוא ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ ןייארַאפ ןופ גנודנירג .רעריפ
 "ופת לכ ןופ עיצַאזינַאגרָא-רעביירש עשידיי עטסוויטקַא יד ,13 עקצַאמָאלט
 ַא ,רעדילגטימ 200 טלייצעג טייצילב רעד ןיא .ןטייצ עלַא ןופ לארשי תוצ
 ַא ןוא ,רעביירש-סגנוטייצ עלענָאיסעּפָארּפ רַאפ טַאקידניס-ןטסילַאנרושז

 ,בולק-"ןעּפ ,-ןטסילעװָאנ-ןטסיעסע-ןטעָאּפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ עיצקעס
 ,1928 רָאי ןזיב 12 עקצַאמָאלט ףיוא םייה ןייז טַאהעג טָאה ןייארַאפ רעד
 .טעדנירגעג עיצַאזינַאגרָא-""יחרזמ,, עזעיגילער-שיטסינויצ

 -לעפַאב רענײמעגלַא רעד ןופ טנעצָארּפ 41 ,342,263 עשרַאװ ןיא ןדיי לָאצ
 -ער ."רעירוק שַאנ, רעשידיי-שילױוּפ רעד ןעניישרעד וצ ןָא טביוה .גנורעק
 שַאנ, גנוטייצ יד ךיז טפור 1920 רָאי ןופ .קַאלשנעּפַא בוקַאי --- רָאטקַאד
 -ישרעד ,עיצַאלוקריצ ךיוא ןוא העּפשה עסיורג ַא טַאהעג טָאה ,"דנָאלגעשּפ

 -נַאנרעל עשידיי עכעלטלעוו יד םַאזגנַאל ךיז ןעילבעצ סע .ןברוח ןזיב ןענ

 -- ץרּפ ,ל .י ןופ הכרב רעד טימ 1915 רָאי ןיא טעדנירגעג -- ןטלַאטש
 ,טעטימָאק-ןַאמכייר-םעדעמ-ןָאזעניד .ג .א ןופ החגשה רעד רעטנוא

 -יא טמענ ןליוּפ עטײרפַאב סָאד .עשרַאװ ןזָאלרַאפ ןשטייד יד .רעבמעווָאנ
 עּפָארײא ןיא רעדנעל עטיירפַאב ערעדנַא ןופ רעטסומ ןטיול .טכַאמ יד רעב
 ןטַאטוּפעד טנזיוט .טַאר-רעטעברַא ןַא וצ ןלַאװ רַאפ עשרַאװ ןיא ןעמוק
 "ןוב 120 ןופרעד ,ןדיי -- ךרע ןַא --- 200 ייז ןשיווצ --- ןבילקעגסיוא ןרעוו
 ןוא עשימַאניד ענעי ןיא םישדח עכעלטע רָאנ וויטקַא זיא טַאר רעד .ןטסיד
 ,ןטייצ עטרעדורעצ

 ןעמענרַאפ ,עשרַאו ןיא ךיז ןצעזַאב ןלַאנָאיסעּפָארּפ עשידיי רענאיצילַאג
 -איצילַאג ,, יד ייז טפור ןעמ .סעיציזָאּפ עכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק ערערעמ

 ,טברַאטש .,ןוז רעקיצנייא סעצרּפ -- ץרּפ ןאיצול ."ןרָאדַאטסיװקנָאק רענ
 ןרָאי יד ןופ גנַאג ןיא ןדמש ךיז טעװ סָאװ ,קענַאי -- ןוז ַא רעביא טזָאל
 ןלַאװ-טַארטָאטש רעװעשרַאװ עיירפ עטשרע יד ןיא .ָאטעג ןיא ןעמוקמוא ןוא
 -ויצ ,8 -- הדוגא :רענעמטַאר עשידיי 28 (120 ןשיווצ) ןבילקעגסיוא ןרעוו
 ןופ טרָא ןפיוא ,2 -- ןויצ ילעוּפ ,5 --- ןטסיקלָאפ 7 -- דנוב ,6 --- ןטסינ
 ,ןייטשדנור ריאמ טמוק ,ןָאסנַאטַאנ ,טנעדיזערּפ-הליהק םענעברָאטשעג
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 -עשלָאב יד ןגעק ןעײמרַא עשילױּפ יד ןופ עוויסנעפָא רעטעּפש ןוא יצקירוצ
 -בַאי ןיא -- ןלױּפ ןיא ןדיי רַאפ רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק רעטשרע .סעקיוו
 ,ןטַאדלָאס עשיליוּפ ,ןדיי רעװעשרַאװ רעטרעדנוה ליפ ,עשרַאװ ייב עננָאל

 ןיא ."טנעמעלע רערַאבזָאלרַאפ טשינ, סלַא טרינרעטניא ,ןריציפָא וליפא

 -גיק עשידיי רַאפ ךַארּפש-םידומיל רעשיליוּפ טימ ןלוש-סקלָאפ עלעיצעּפס
 ,"קוביד , סיקס-נַא ןופ ערעימערּפ-טלעוו .םידימלת 6228 ןענרעל -- רעד
 שרדמ תיב רעד עשרַאװ ןיא טײטשטנַא סע .ישזער סנַאמרעה דוד רעטנוא
 ,"ינומכחת,, םירומלו םינברל

 ,"שגיל-רוטלוק,, גַאלרַאפ ןשירַאטעלָארּפ ,ןשיאײטרַאּפ-רעטניא ןופ גנודנירג

 טימ ןלוש-סקלָאפ עשירַאטעלָארּפ ,עשיאיײטרַאּפרעטניא יד ןופ גנודנירג
 222 ."תוברת ,, ןשיערבעה ןופ גנודנירג .?ָאשיצ,, ךַארּפש-םידומיל רעשידיי
 ערעסערג 12,414 .עשרַאװ ןיא רעניווונייא טנזיוט 956 ןשיװצ ןדיי טנזיוט
 ,ןדיי וצ ןעגנַאלַאב עשרַאװ ןיא ןעגנומענרעטנוא-עירטסודניא ערענעלק ןוא

 -צַאמָאלט רעד ןופ רעקידערּפ רעלעיציּפָא טרעוו רָאש השמ ר'ד רָאסעּפָארּפ
 ,עגָאגַאניס רעק
 ןַא ןופ ןײטשטנַא סָאד םרוג זיא עשרַאו ןיא ךיז ןצעזַאב סע'שיקרַאמ ץרּפ
 עפורג רעשיטסינַאיסערּפסקע ,רעשירַארעטיל ,רעשיטסינרעדָאמ-ארטלוא
 ,רעגניז .י .י ,ןָאזרעדארב השמ ,גרעבנירג יבצ ירוא טימ --- *ערטסַאלַאכ,
 -יטסניא-טייקיטעטליווו עסיורג יד ןעײטשטנַא סע .ַא .א יקסװַאשרַאװ רזוע
 עטסיימ יד --- !סָאיה, ,'סָאטנעצ, ,!טרָא, ,!זָאט, ;ןליױּפ ןיא ןדיי רַאפ סעיצוט
 !טניָאשזד, עיצוטיטסניא-ספליה רעשידיי:-שינַאקירעמַא רעד ךרוד טציטשעג

 "ניק עשידיי עזָאלוקרעבוט רַאפ ?עירָאטַאנַאס-םעדעמ ,, יד ןעיוב ןביוהעגנָא
 -ייא רַאפ רעטסומ ַא -- טלַאטשנַא רעד ,עשרַאװ ייב ןישעזדעימ ןיא רעד
 -העּפשה רעד ןופ גנודנירג .1926 רָאי ןיא ןרָאװעג טנפערעד זיא --- עּפָאר

 -צַארעטיל יצשָאמָאדַאיװ, טפירשנכָאװ רעשירַארעטיל רעשיליוּפ רעלופ

 -קַא עריא .יקסוועזדירג וַאלסישטעימ דיי רעד -- רָאטקַאדער ריא ."עיק
 םייח ןופ לקינייא) יקסמינָאלס ינָאטנַא רעטכיד יד רעטעברַאטימ עטסוויט
 -- שידיי ןוא ןדיי וצ גנולעטש ריא .םיבוט ןאילוי ןוא (יקסמינָאלס גילעז
 ,קזוח זיולב ,גנַאל-ןרָאי

 -צעלק .ב ןופ גַאלרַאפ ."רעטעלב עשירַארעטיל,, טפירשנכָאװ יד טעדנירגעג
 ןמחנ -- רָאטקַאדער רעקיצנייא רעטעּפש ,רָאטקַאדערטימ טשרעוצ .,ןיק
 -רעד 1926 ןיא ןוא ןייטשטנורג םעד טגיילעג .ןברוח ןזיב טניישרעד .ליזיימ
 -קעריד .ןטנעדוטס 300 רַאפ םייה יד ,זיוה עשימעדַאקַא עשידיי סָאד טנפע
 .רעּפיש יצַאנגיא ר'ד רָאט

 יקסינַא ,ןָאזעניד ןופ םירבק יד רעביא -- ץרּפ להוא ןופ גנוקילייהנייא

 ,יקסנימַאק לחר רתסא --- "רעטַאעט ןשידיי ןופ עמַאמ,, רעד ןופ טיוט ,ץרּפ
 ןּפיטילוש עקידנגלָאפ יד עשרַאו ןיא ןריטסיסקע רָאי םעד םורַא ןוא ןיא

 "זמ ,סעלוש-אשיצ ,ןטלַאטשנַא-תוברת ,סעלוש-הליהק :רעדניק עשידיי רַאפ

 קנילדנעצ עכעלטע ןבָאה סעלוש עלַא יד ,סעלוש עטַאוװירּפ ,ןסַאלק-יחר

 -לטימ עטַאוירּפ ןיא ןוא סעיזַאנמיג-הכולמ ןיא םעד ץוח .םידימלת טנזיוט

 ,.רעדניק עשידיי טנזיוט 6 םורָא --- ןלוש
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 "רָאנ, טייג תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיוצ עשרַאו ןיא ןבעל עשידיי סָאד 1926 -=

 עשימָאנָאקע ןוא עשיטילָאּפ טימ -- סיוא-סיזירק -- ןייא-סיזירק -- ?לַאמ

 יד .טײקיטעט-סנַאסענער רעלערוטלוק רעקידנסקַאװ רדסכ ַא ןוא ןפמַאק

 ,שידיי ןדער ןעמ ןעק ןעגנוציז יד ףיוא .טריזיטַארקָאמעד טרעוו הליהק

 -ָאטרָא 4 ,הדוגא 16 ,ןטסינויצ 18 :לעטשנעמַאזוצ רעד .שיליוּפ ,שיערבעה -|

 .ןויִצ ילעוּפ עקניל 2 ,ןטסיקלָאפ 2 ,ןטסידנוב 6 ,עשיאייטרַאּפמוא ןסקָאד |

-- 31 

 ןופ גנודנירג ,19231 רָאי ןזיב הליהק רעד ןופ שאר -- .ןייטשברַאפ לשעה

 ,ווָאקרוט טנומגיז עיצקעריד ,רעטַאעט-?טקיוו;

 לָאצ יד ,1927 רָאי ןזיב "הדוגא., רעד ןופ גנוריּפנָא רעד רעטנוא הליהק יד
 332,700 עיצּפירקסנָאק רעד ייב ןבָאה ייז ןופ 252,659 עשרַאװ ןיא ןדיי
 .ןושל-עמַאמ רעייז יו שיערבעה רעדָא ,שידיי ןבעגעגנָא

 "עג שיטעמרעה יד וצרעד ,ןגרָאמ ןסימ םייקרעכיזמוא עקיבייא ןוא טיונ 2 --

 "רַאפ רעטסכעה וצ ןביירט ,רעדנעל-עיצַארגימיא יד ןופ ןצינערג ענעסָאלש ||

 ַא :דָאזיּפע רעשיטסירעטקַארַאכ ַאיעשרַאװ ןיא ןסַאמ עשידיי יד גנולפייווצ
 סע זַא ,טימ טלייט ,דנַאלסור טכווַאב טָאה סָאװ ,טסילַאנרושז רעשידיי
 טרָאד ןוא טרָאד .,ןַאשזדיב-ָאריב ןייק ןטייקכעלגעמ-עיצַארגימע ָאד ןענייז
 םינלעב טנזיוט ןעצ ךרע ןַא ןבָאה --- גָאט ןקיצנייא ןייא ןיא .ןדלעמ ךיז

--- 3 

 ,ןרָאװעג טשינרָאג זיא טקעיָארּפ ןופ .ןדלָאמעג ךיז עשרַאװ ןיא

 יד טימ ךיז טרבח ןלױּפ ,דנַאלשטייד ןיא טכַאמ יד רעביא ןעמענ סיצַאנ יד

 ןיא ןגייטש .םזיטימעסיטנַא ןשינַאגילוכ ,םענעפָא ןופ סעילאווכ .סיצַאנ

 -ַאֹב רעד ,ןסַאג יד ןיא ןדיי ןריקַאטַא ןטנעדוטס'-"ַארַאנ; .ג .א יד.עשרַאװ |

 -רעסעמד ריזַאר טימ ןדיי ןופ רעמינּפ ןדיינשעצ -- רערעייז טרָאּפס רעטביל

--- 4 

-- 5 

 -- ןטעטיסרעװינוא יד ןיא .ךעלעקעטש-ריצַאּפש ףיוא עטריטנָאמ ,ךעל

 .ןפרָאװעגסױרַא ייז םתס רעדָא ,ןטנעדוטס עשידיי רַאפ "קנעב-ָאטעג,, ,ג .א

 עטסנרעדָאמ סָאד ."רעטַאעט-גני, םעד טעדנירג טרעכייוו לאכימ ריד

 .טיבעג-רעטַאעט ןשידיי ןפיוא טרָאװ

 50 רָאי םעד ןיא עשרַאװ טגָאמרַאפ תושיגנ עקידנרעטַאמסיוא יד ןטימניא

 25 .רעכיב טנזױט 265 ןגעמרַאפ רעייז .ןקעטָאילביב עשידיי עכעלטנפע

 לָאצ .וו .ַא .א עשיליוּפ טנזיוט 124 ,עשידיי טנזיוט 67 ,עשיערבעה טנזיוט

 -בעה 255 ,שידיי 5,210 ,שיליוּפ 12,700 ןענעייל ייז ןופ ,19,240 סרענעייל

 -עג ןענייז ןעצ .ןעניײארַאפ-רעטעברַא וצ ןעגנַאלַאב ןקעטָאילביב 15 .שיער

 ךרוד לעיציפָא ,ףניפ ,354,000 -- טָאטש ןיא ןדיי לָאצ .עטַאוװירּפ ןעוו

 ,רענפעג :טַארטָאטש ןיא רענעמטַָאר עשידיי עטרינימָאנ גנוריגער רעד

 ,שטיװָאלעדנוז ,ןעהָאק ,םייהנעקָארט ,יקסוועשערעש

 -רַאו עקידנגלַאפ יד רעכיב עקידוװעעזנָא סױרַא ןבעג ןוא ןרינָאיצקנופ סע

 ןיקצעלק ,עגיל-רוטלוק ,לביטש ,לַארטנעצ :ןגַאלרַאפ עשידיי רעוועש

 י .מ ,ןילטיג ,ןײטשּפע ןיועל רעדירב ,רעכיב ,יקסװָאקשטַאי ,עזָאשזב

 ימ .ַא .א רעמַאה רעד ,טלעװ יד ,יקסווָאקַאר ,ברַאפדלָאג ,דיירפ
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 1918 רָאי םעד טניז -- עשרַאװ ןיא ןכָאה רָאי םעד ךָאנ ןוא ןיא ,רַאפ -- 6

--- 7 

-- 8 

--- 9 

 רעד :ייז .ווצ ,ןטלַאטשנַא-הקדצ עשידיי עלַאקָאל עכיײרלָאצ טרינָאיצקנופ
 -סילש ףיוא לָאטיּפש-רעדניק ַא ,ןטעב טנזיוט טימ עטסישט ףיוא לָאטיּפש

 בשומ ריפ ,סנירָאטעּפמיק רַאפ ןטלַאטשנַא יירד ,רעזייה-םימותי ריפ ,עק
 -רעבוט רַאפ עירָאטַאנַאס ַא ,רעדניק עמערָא רַאפ סעינָאלָאק רעמוז ,סמינקז
 -ןַארק קיטסייג רַאפ ןטלַאטשנַא יירד ,עמוטש-ביוט רַאפ שלוש ַא ,עזָאלוק

 .סעסַאק-םידסח:-תלימג ערערעמ ,םירוסא יכמות ,םחל תיב ,קדצה תניל,עק

 -טנעצ ,רעטַאעט יקסנימַאק ,עּפורט רענליוו :טרינָאיצקנופ ןבָאה סרעטַאעט
 -עג ןיא רעבמעווָאנ ןט22 םעד .ַא .א רעטַאעטי-גנוי ,אלאקס ,לעזאזא ,לַאר

 -ַאּפ-ךעלטּפַאשנדײל .ץרּפ ,ל .י ךָאנ הנמלא יד -- ץרּפ אנעלעה ןברָאטש
 גנוטלַאװרַאט-הליהק רעװװעשרַאװ רעד וצ ןלַאװ יד ןיא ןפמַאק עשיטיל

 -ײיארַאפ עלַאנָאיצַאנ 11 ,ןטסידנוב 15 :טַאטלוזער יד ָא טָא ןבעגעג ןבָאה
 םיסנרּפ 50 יד ןופ טשער יד ;ןעגנוריּפורג עשיטסינויצ עלַא ןופ גנוקינ
 -- לעזיימ יצירואמ טרעוװו הליהקה שאר .,ןסקָאדָאטרָא יד ןענווועג ןבָאה

 | .ןברוח ןופ רָאי ןזיב

 -עג ץנעגילעטניא עשידיי עלענָאיסעפָארּפ יד זיא רָאי םעד םורַא ןוא ןיא

 -רַאפ ,ןייארַאפ-ןרעינעשזניא ,דנַאברַאפ-םיריוטקָאד ַא ןיא טריזינַאגרָא ןעוו
 ןופ דנַאברַאפ ,ןיײארַאפ-ןטסיטרַא ,סרעלטסניק עשיטסַאלּפ ןופ דנַאב

 .ַא .א סרערעל

 ןוא םירחוס עשידיי רעװעשרַאװ יד ןבָאה רָאי םעד םורַא ןוא ןיא ,ראפ

 "חוס יד .לָאצ רענײמעגלַא רעד ןופ טנעצָארּפ 90 ןפָארטַאב רעקרעװטנַאה

 "טימ טנזיוט 6 .סעשזנַארב טיול סעיצקעס 76 טַאהעג טָאה עלַארטנעצ-םיר

 -טנַאה רעד .אפוג עשרַאװ ןיא טַאהעג דנַאברַאפ-םירחוס רעד טָאה רעדילג

 "ניילק רעד ,עשרַאװ ןיא רעדילגטימ טנזיוט 7 םורַא -- דנַאברַאפ-רעקרעוװ

 עוויטַארעּפָאָאקק םעד ץוח .עשרַאװ ןיא טנזיוט 6 -- דנַאברַאפ-רעלדנעה

 ןעמוקעגרָאפ רָאי םעד ןיא ןענייז סע .דנַאברַאפ ןרעסערג ןדעי םורא קנעב

 ךרוד יד ןופ ןימרעט רעד .גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד וצ ןלַאװ ערעלוגער

 -רעלַא בילוצ .טקידנעעג ךיז טָאה רענעמטַאר עטמיטשַאב גנוריגער רעד

 ייוצ ערעדנַא יד ,ןטַאדנַאמ 20 ןעמוקַאב ןטסידנוב יד ןבָאה תוביס ייל

 טנעצָארּפ 48 ;3 זיולב --- עשיסקָאדָאטרָא ןוא עשיטסינויצ --- ןעגנוריּפורג

 -נעזערּפער ןעוועג ןדיי יד ןענייז ױזַא .טמיטשעג ןבָאה עטקיטכערַאבלַאװ

 ןעו -- 1939 רעבמעטפעס שדוח ןויב עשרַאװ ןופ טארטָאטש ןיא טריט

 ךיז טָאה ןײארַאפ-ןטַארעטיל רעד -- -- .ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןברוח רעד

 .10 ענשטינַארג ףיוא 13 עקצַאמָאלט ןופ ןגיוצעגרעביא

 רעדעי .רעטנענ ןוא רעטנענ ןעמוקעג זיא לרוג ןרעטצניפ ןופ העש יד

 טסוװעג סע טָאה עשרַאװ ןיא דיי רעדעי ,טליפעג סע טָאה ןליוּפ ןיא דיי

 ןעגנַאגעג זיא ןבעל עשידיי סָאד .,.טביולגעג טשינ סע טָאה רענייק שטָאכ

 ןענייז ןעגנוטייצ יד .לַאמ ר ָאנ רעמ ט ש ינ שטָאכ--רעטיײװ

 ןדעי טליּפשעג ןבָאה סרעטַאעט יד ;גָאט ןטצעל ןזיב ןגרָאמירפ ןדעי סױרַא
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 -רַאפ -- רעדנעל עיירפ יד ןופ ןרעיוט יד .טכַאנ רעטצעל רעד זיב טנוװָא
 -גַאג רעד רַאפ ןפָא לארשי ץרא ןופ סנפַאה יד .רעסעלש ןביז ףיוא טכַאמ
 עשידיי -- -- ןוא .עשרַאװ ןופ ןדיי ,ןליוּפ ןופ ןדיי רַאפ ץוח ,טלעוו רעצ
 -ירפ ןיא ןבָאה עשרַאװ ןופ סרעקיטסַאלּפ עשידיי יד .טילבעג טָאה טסנוק
 -ּפלוקס ןוא רעדליב עשידיי ןופ גנולעטשסיוא עטסערג יד טרישזנַארַא גניל
 זיא עשרַאװ ןשידיי ןופ טעטילאער יד .סרעלטסניק 55 ןופ לײטנָא ,ןרוט

 ןַא ןיא ןרָאװעג לגלוגמ שילָאבמיס גנולעטשסיוא רעטצעל רעד טָא ךרוד
 ,260,000 -- עשרַאו ןיא תושפנ עשידיי לָאצ יד .שזַאמיא

 .ןָאילימ רעבלַאה ַא -- עשרַאװ ןיא תושפנ עשידיי לָאצ יד -- 0

 ,40,000 -- עשרַאװ ןיא תושפנ עשידיי לָאצ יד --- 2

 ,0,800 -- עשרַאװ ןיא תושפנ עשידיי לָאצ יד -- 5
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 ךרוד ּפָאק ןטימ ןרָאי 525 ןופ ףיולרַאפ ןיא זיא ױזַא ,ןביױהעגנָא ךיז טָאה ױזַא
 -ַארט ןוא רעטסקילײה ,רעטסערג רעד ןסקַאװעג םירוסי ןוא תושיגנ ןופ טנעו 5
 ןופ ךשמ ןיא רע זיא ױזַא ןוא עּפָאריײא ןופ ןטייצ עלא ןופ בושיי רעשידיי רעטסשיג

 .ןעגנַאגעגרעטנוא ןרָאי ףניפ

 שי ,)



 ,ןעקנעדענ רימ ||
 ,ןענאמרעד רימ |

 - - קיבייא
 עטסרצינט יד ||
 .ץנעשינשרַאֿפ ||

 ,ןּבלוח ןפירד ןיא

 וצ גשינ קנד !זרֹע
 !ׁשֵא רייז |

 ;רוכזי ||





 עביל ןוא דוד

 (קשרהמ .בעג) דלעפנעגיוא

 (ַאפעטס) הרפיש ןוא עבא

 ןָאק .בעג) דלעפלעגיא

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעטסעווש

 רעדורב

 עבָאב

 רבח

 רבח

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעטסעווש

 רעדורב

 עבָאב

 רבח

 לאקזחי לארשי
 דלעפלעגיא

 1942 ָאטעג רעװעשרַאוװ

 הקבר
 1942 ָאטעג רעװעשרַאװ

 עטיא הרש
 1942 ָאטעג רעװעשרַאוװ

 ןתנ םייח
 1952 לָאערטנָאמ .טשעג

 עקניכ
 1942 ָאטעג רעװעשרַאוװ

 שטיװַָאצרַאק  שינָאמ
 1942 ענווָאק ,טרָאפ רעטיפ

 יילבטרַאה קעמַארבא

 1941 דנַאלסור

 קשרהמ לארשי
 1942 דנַאלטסע ןיא

 קשרהמ הניד הרש

 1942 ָאטעג רענליוו

 לאקזחי לארשי
 דלעפלעגיא

 1942 ָאטעג רעוװעשרַאװ

 | הקבר
 1942 ָאטעג רעװעשרַאוװ

 עטיא הרש

 1942 ָאטעג רעװעשרַאװ

 ןתנ םייח

 1952 לָאערטנָאמ .טשעג

 עקניכ
 1942 ָאטעג| רעװעשרַאװ

 רעכַאמכוש עקריאמ
 דנַאלסור

 4 טייז -- ךשמה



 דלעפלעגיא --- ךשמה

 גרעבנעזייא לרעב
 (םַאלפ .בעג) עדיירפ ןוא

 רבח

 רבח

 רעדורב

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעגָאװש

 רעטָאפ

 רעדורּב

 רעטסעווש

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעדורב

 דלעפנעזַאר םהרבא
 1941 דנַאלסור

 םיובלטייט ןמלק
 1941 דנַאלסור

 ןָאק ריאמ בקעי
 ָאטעג

 םולבסייוו לבייל
 1939 עשרַאוװ

 ןַאמזייר הקבר רתסא
 ָאטעג רעװעשרַאוו

 ןײטשדלָאג-ןָאק דבכוי
 ָאטעג רעװעשרַאװ

 ןײטשדלָאג קחצי
 ָאטעג רעװעשרַאװ

 םייח יבצ ןב בקעי

 גרעבנעזייא

 1942 ,עקנילבערט ןיא

 בקעי ןב לאכימ לארשי
 1942 ,װעלָאבָאס ןיא

 בקעי תב עביל
 גרעבנעזייא

 1942 ,עקנילבערט ןיא

 םַאלפ ףסוי החמש
 1940 ,ץיוועישטאמ ןיא

 םַאלפ המילב הכלמ
 1943 ,טעצדַאק ַא ןיא

 ןוא םַאלּפ המלש
 החּפשמ



 גרעבנעזייא לחר

 גרעבנעטלַא םדא

 גרעבנעטלַא אלעב

 רעטעפ

 יורפ ןייז

 ןוז רעייז

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעטסעווש

 ױעטסעװש

 רעטעפ

 עניזוק

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 ןעזייא ףסוי
 1942 ,ןילאוו ,וויכרָאה

 (טרַאב .בעג) ןעזייא אלָאל
 1942 ןילָאװ .,וויכרַאה

 קילואש
 1942 .,ןילאוו ,וויכרָאה

 יכדרמ ךורב
 גרעבנעטלא
 1943 רָאי ןיא

 גרעבנעטלא הנח
 1942 ןיא ,קענַאדיַאמ ןיא

 טילש אטוג
 1944 ,ץיוושיוא

 גרעבנעטלַא ַאווע
 1944 רָאי ןיא ץיוושיוא ןיא

 רעטָאר ללה ריאמ
 עשרַאװ ןיא

 ןאמרעדיב איזור
 עשרַאו ןיא

 קיצוק לדנעמ יכדרמ
 1925 רָאי ןיא ןברָאטשעג

 קיצוק עדניה
 1943 עשרַאוװ ָאטעג ןיא

 קיצוק ןרהא
 1943 עשרַאװ ָאטעג ןיא

 ןייש רתסא
 1943 עשרַאוװ ָאטעג ןיא

 שטיווָאביק ַאיזדאי
 1943 עשרַאו ָאטעג ןיא

 ןַאמלעמיז אפעטס
 1943 עשרַאװ ָאטעג ןיא

 קעביל אקנַאה
 1943 עשרַאו ָאטעג ןיא



 לזייר ןוא קחצי
 (קָאטָאּפ .בעג) אגעשטסָא

 ַאינָאס ןוא דוד
 (רענרָא .בעג) ַאגעשטסָא

 שטיווָאנַארַא ןָאעל

 עטַאט

 עמַאמ

 רעטסעווש

 + רעטסעווש

 רעדורב

 רעדורב

 רעטסעווש

 עטַאט

 עמַאמ

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעדורב

 יורפ

 רעטכָאט

 עטַאט

 רעטסעווש

 ַאגעשטסָא ןתנ םהרבא
 ָאטעג רעוװעשרַאוז

 ַאגעשטסָא עקלע היח
 ָאטעג רעװעשרַאװ

 ַאגעשטסָא עגייפ
 : ָאטעג רעװעשרַאװ

 ַאגעשטסָא הרובד
 ָאטעג רעװעשרַאוו

 ַאגעשטסָא םולש ריאמ
 ָאטעג רעװעשרַאוװ

 אגעשטסָא לאומש

 ָאטעגו רעװעשרַאװ

 אגעשטסָא תידוהי

 ָאטעג רעװעשרַאװ

 קָאטָאפ ןרהא

 ץיוושיוא

 קָאטָאפ עלאמ

 ץיוושיוא

 קָאטַאפ הייח

 ץיוושיוא

 קָאטָאפ תידוהי

 ץיוושיוא

 קָאטָאפ םהרבא

 ץיוושיוא

 -שטיװַאנַארַא ַאװע
 דנַאבכוט

 1942 עשרַאװ ָאטעג

 שטיװָאנָארַא אשיר
 1942 עשרַאװ ָאטעג

 שטיװָאנָארַא לאיתוקי
 1942 עשרַאװ ָאטעג

 דייזלעדיפ אלָאל
 1942 עשרַאװ ָאטעג

 7 טייז -- ךשמה



 שטיװָאנַארַא -- ךׁשֹמִה

 יורפ ןוא דרַאנרעב

 קישטנארַא

 (גרעבלעקסַאכ בעג)

 סעסָאב אזָאר !

 רעסקָאב עזָאר

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעדורב

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעטָאפ

 רעטומ

 עמַאמ

 עטַאט

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעדורב

 עקניזוק

 עטַאט

 עמַאמ

 רעדורב

 שטיװָאנָארַא קענַאי

 1942 ,גרעבמעל

 .גרעבנייוו אינעג

 1942 עשרַאװ ָאטעג

 שטיוװַאנָארַא קעינָאמ

 עשרַאוװ ָאטעג

 קישטנארא השמ |

 קישטנארא עבאט
 רעדניק ןוא

 גרעבלעקסאכ המלש

 גרעבלעקסאכ הרש
 רעדניק ןוא

 אננעימאק האל הרש
 1940 ןימָאלָאװ ןיא

 יננעימאק רעזייל
 1940 ןימָאלָאװ

 אננעימַאק עדלעז
 1940 ןימָאלָאװ

 .אננעימַאק עטנעי
 1940 ןימָאלָאװ

 , יננעימַאק רעטלַא
 1940 ןימָאלָאװ

 ןַאמגַאװ הקבר
 1939 עשרַאװ ןיא

 ןַאמדנַאלב והיעשי
 ץעשרַאװ ןיא

 ןַאמדנַאלב הכלמ
 / עשרַאװ ןיא

 ןַאמדנַאלב םייח
 1943 קָאטסילאיב .ןַאזיטרַאּפ

 8 טייז -- ךשמה



 רעסקָאב -- ךשמה

 קושטרָאב ַאננַא

 (םואבמילב .בעג)

 ןייטשרוב עקנַארפ
 (ןעטיס .בעג)

 רעדורב

 רעדורב

 רעדורב

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעדורב

 רעדורב

 רעטסעווש

 עטַאט

 עמַאמ

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעטעפ

 רעגיווש

 ןַאמדנָאלב השמ
 החּפשמ ןוא
 1942 עקנילבערט

 ןַאמדנָאלב המלש
 החּפשמ ןוא

 1943 קענַאדיײמ

 ןַאמדנַאלב ןרהא

 החּפשמ ןוא
 1942 עקנילבערט

 רעניימ היבוט
 1941 רָאי ןיא ,דנַאלסור ןיא

 םואבמילב בהרבא
 עקנילבערט ןיא

 םואבמילב לדניירב
 - צשרַאװ ָאטעג ןיא

 םואבמילב השמ
 קענַאדיַאמ ןיא

 םואבמילב ןימינב
 קסלָאדָאּפ ץענעמערק ןיא

 םואבמילב אטוג
 ןעזלעב-ןעגרעב ןיא

 ןעטיס השמ
 1943 יקסלעבול ווָאטאינָאּפ

 ןעטיס עלאס
 1942 עקנילבערט

 ןעטיס המלש
 1943 יקסלעבול ווָאטאינָאּפ

 ןעטיס אינאט
 1942 עקנילבערט

 , סַאב ןרהא
 1942 עשרַאוװ ָאטעג

 ןייטשרוב הקבר
 1942 ץיוושיוא



 לַאגרעביב דוד

 ןייטשמולב שרעה

 רעטומ

 רעטָאפ

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטָאפ

 רעטומ

 ןוז

 ןוז

 ןוא רעדורב

 ןירעגעווש

 רעטסעווש

 ןוז סרעדורב

 רעווש

 רעגיווש

 ןירעגעווש

 ןוז טרעטסעווש

 ןירעגעווש

 עניזוק

 לַאגרעביב עלייב
 1944 ,וואקול ןיא

 לַאגרעביב לדנעמ
 עשרַאוװ ןיא

 -לַאגרעביב עטיא
 ןוז ןוא ןַאמ טימ רעקנא

 1943 ,קסירב ןיא

 לַאגרעביב עגייפ
 1943 ,עשרַאװ ןיא

 לַאגרעביב לזייר
 1944 ,ווָאקול ןיא

 לאגרעביב לדנימ
 1944 ,וָאקול ןיא

 ןיטשמולב ריאמ קחצי

 (רעדַאב) הרש הייח
 ןייטשמולב
 -מולב קערוי-ישזעי

 ןייטש

 קיזדַאט-שואעדַאט
 ןייטשמולב

 אינַאל ןוא לאכימ
 ןייטשמולב

 -מורק) עדניה אנעלעה

 ןייטשמולב (ץלָאה

 ןייטשמולב קעינעה

 רעמיר רעב שרעה

 רעמיר-גרובנייש הרוּפצ

 ַאנשעל-רעמיר אנילא

 ַאנשעל דרַאשיר

 רעמיר אנעריא

 סעװירּפ ַאגנעל אמאר



 עבויל ןוא רכשי
 ןעזייאגרעב
 (רעגערט .בעג)
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 עטַאט

 עמַאמ

 ךוז

 ןוז

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעדורב

 רעדורב

 רעדורב

 עטַאט

 עמַאמ

 רעדורב

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעגָאװש

 קחצי לארשי
 ןעזייאגרעב

 ָאטעג רעװעשרַאוװ

 ןעזייאגרעב עמולב
 ָאטעג רעװעשרַאװ

 ןעזייאגרעב לארשי
 ָאטעג רעװעשרַאװ

 ןעזייאגרעב בקעי
 | ָאטעג רעװעשרַאוװ

 ןעזייאגרעב לדנייש
 ָאטעג רעװעשרַאוװ

 ןעזייאגרעב הניד
 ָאטעג רעוועשראוו

 ןעזייאגרעב רתסא
 ָאטעג רעװעשרַאװ

 ןעזייאגרעב לטיג
 ָאטעג רעוװעשרַאװ

 ןעזייאגרעב לדנעמ
 ָאטעג רעװעשרַאװ

 ןעזייאגרעב לבייל
 .ָאטעג רעװעשרַאוװ

 ןעזייאגרעב לכעמ
 ָאטעג רעװזעשרַאװ

 רעגערט קחצי
 ָאטעג רעװעשרַאוװ

 רעגערט עבאט
 ָאטעג רעװעשרַאװ

 רעגערט לקנאי
 ָאטעג רעװעשרַאוװ

 רעגערט היעשי
 ָאטעג רעװעשרַאװ

 קינרעיװ ענער
 ָאטעג רעװעשרַאװ

 קינרעיװ קילארשי
 ָאטעג רעװעשרַאװ



 ץלָאהנרעב ןרהא

 רעטעטשדנַארב דעט

 לעגיּפשטנַארב לאיחי
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 עטַאט

 עמַאמ

 רעטסעווש

 רעדורב

 רעדורב

 רעטסעווש

 עטַאט

 עמַאמ

 רעטסעווש

 רעגָאװש

 רעדורב

 רעדורב

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעדורב

 רעדורב

 רעטסעווש

 ץלָאהנרעב ףלָאװ
 עשרַאו ָאסעג ןיא

 ץלַאהנרעב עיפיצ
 עשרַאוװ ָאטעג ןיא

 ץלַָאהנרעב אלעב
 עשרַאו ָאטעג ןיא

 השמ לארשי
 ץלַאהנרעב
 עשרַאו ָאטעג ןיא

 ץלָאהנרעב ךורב
 עשרַאו ָאטעג ןיא

 ץלַאהנרעב עטיא
 עשרַאו ָאטעג ןיא

 השמ ןמלז

 רעטעטשדנארב

 עקנילבערט

 רעטעטשדנַארב הרש

 עקנילבערט

 םָארטשרעסַאװ עקנָארב

 עקנילבערט

 םָארטשרעסַאװ ךענעה

 עקנילבערט

 רעטעטשדנארב קעלאס

 קענַאדיימ -- 2

 -דנַארב קעינעב

 רעטעטש

 קענַאדיימ --- 2

 רעזול
 1942 עשרַאװ ָאסעג

 לטיג
 1942 עשרַאװ ָאטעג

 ןבואר
 1942 עשרַאוו ָאטעג

 עבַא
 1942 עשרַאװ ָאטעג

 לזייר
 1942 עשרַאװ ָאטעג



 לגיפשטנַארב עשַאמ
 (שזאלדימ .בעג)

 שזַאקורב עטיא ןוא השמ
 (שטיוואנאשט .בעג)

 ץימדלָאג ַאלָאט

12 

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעטסעווש

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעגָאװש ןוא

 רעטומ

 רעדורב

 רעטסעווש

 םיבורק

 םיבורק

 שזַאלדימ דוד לארשי
 1942 עשרַאוװ ָאטעג

 לרימ
 1942 עשרַאװ ָאטעג

 רעזייל
 1942 עשרַאװ ָאטעג

 הכלמ
 1942 עשרַאװ ָאטעג

 רתסא
 1942 עשרַאװ ָאטעג

 שזאקורב בקעי

 1942 עקנילבערט

 שזַאקורב הייח

 1942 עקינלבערט

 שזאקורב לטיג

 1943 עקנילבערט

 שטיווָאנאשט רשא

 1943 עקנילבערט

 שטיווָאנַאשט לדנימ

 1942 עקנילבערט

 שטיװָאנַאשט השמ

 1943 עקנילבערט

 עצנַאל אבוק ןוא אלעב
 1942 רָאי ןיא

 ץלַאה הנח
 1942 רָאי ןיא

 החּפשמ ןוא ץלָאה ןָאעל
 1942 רָאי ןיא

 החּפשמ ןוא ץלָאה איזור
 ! 1942 רָאי ןיא

 החּפשמ ןוא רענילבול
 1942 רָאי ןיא

 החּפשמ ןוא ןַאמזייר .ז
 1943 רָאי ןיא



 גנילייה יבצ : ַאניבַאס ןופ ,ןַאמ ןעדלָאג אניבאס
 1942 עקנילבערט ןיא רעסַאװדלָאג אטיראס ןוא

 גנילייה בקעי : ַאניבַאס ןופ ,ןוז
 1942 עקנילבערט ןיא

 ןייטשלדע ףסוי רעגָאװש
 1942 עקנילבערט ןיא

 ןייטשלדע לרעּפ רעטסעווש
 1942 עקנילבערט ןיא

 יולברענילרעב םולש רעדורב
 1942 ץיוושיוא ןיא

 יולברענילרעב עלהיח ןירעגעווש
 1942 ץיוושיוא ןיא |

 קארוב ללה רעטָאפ ואשדלַאג הרש ןוא השמ
 ָאטעג רעצעלדעש (קַארוב .בעג)

 קארוב הנח רעטומ
 ָאטעג רעצעלדעש

 קַארוב קילעז רעדורב
 ָאטעג רעצעלדעש

 קארוב ןבואר רעדורב
 ָאטעג רעצעלדעש

 קארוב עקטיא רעטסעווש
 ָאטעג רעצעלדעש

 קארוב עזיור רעטסעווש
 ָאטעג רעצעלדעש

 קארוב עבש רעטסעווש
 ָאטעג רעצעלדעש

 קארוב עלעסעּפ רעטסעווש
 ָאטעג רעצעלדעש

 ואשדלָאג לוולעוו עטַאט
 ָאטעג רעצעלדעש

 ואשדלָאג עביל עמַאמ
 ָאטעג רעצעלדעש
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 ואשדלָאג -- ךשמה

 ּפעטשדלַאג עינעה
 (ןייטשלעביב .בעג)

 קענראג החרוּפצ ןוא םייח
 (רעצנַאּפש .בעג)
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 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעדורב

 .רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעגיווש

 עטַאט

 עמַאמ

 רעדורב

 עמַאמ

 עטַאט

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 ואשדלָאג עשטהייח
 ָאטעג רעצעלדעש
 ואשדלָאג עגייפ
 ָאטעג רעצעלדעש

 ןייטשלעביב ךענעה
 עשרַאװ ָאטעג -- 23

 ןייטשלעביב עגייפ
 עשרַאװ ָאטעג -- 3

 השמ לאומש
 ןייטשלעביב
 עשרַאוװ ,רעבמעטּפעס ,9

 לסיז עמעט
 ןייטשלעביב |
 עשרַאװ ָאטעגג -- 3

 ןייטשלעביב עטיא
 עשרַאוו ָאטעג --- 3

 ּפעטשדלָאג עלייב
 קסוועיאּפַאלַא --- 4

 קענראג קחצי
 עקנילבערט ןיא

 קענראג הוח
 - עקנילבערט ןיא

 קענראג לסּפעש
 עקנילבערט ןיא

 רעצנאּפש הצרת
 1942 קצָאװטָא ָאטעג

 יכדרמ לאומש
 רעצנאּפש

 קצַאװטָא ןיא

 ךלַאגניג האל הרש
 1942 ,קצָאװטָא ָאטעג

 . דרַאבלעג לרעּפ
 עשרַאװ ָאטסעג

 ןַאמצלָאטש עגייפ
 1942 ןיבַאס ָאטעג

 15 טייז --- ךשמה



 קענראג --- ךשמה

} 

 ַארוג בקעי
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 .רעדורב

 רעדורב

 רעדורב

 רעדורב

 רעטָאפ

 רעטומ

 יורפ

 רעטכָאט

 ןוז

 רעדורב

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעגיווש

 רעגָאװש

 רעגַאװש

 ןיזוק

 רעצנאּפש רעטלא
 1942 ןיבאס ָאטעג

 גרעבנערינ דוד ףסוי

 1942 קצָאװטָא ןיא

 רעצנאּפש החמש

 1941 םינאלס

 רעצנאּפש השמ

 1941 םינאלס

 ארוג םייח
 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 ארוג הרש
 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 ארוג עלעדיירפ
 ָאטעג רעוװעשרַאװ ןיא

 ארוג עלעמעט
 ָאטעג רעװעשרַאוװ ןיא

 ארוג לדנעמ השמ
 ָאטעג רעוװעשרַאװ ןיא

 | ארוג םירפא
 ָאטעג רעװעשרַאוװ ןיא

 ארוג ןמלק
 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 ארוג עסעה
 . ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 ןאמראק םירמ
 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 ןאמראק דוד
 ָאטעג רעעשרַאוװ ןיא

 ןאמראק םהרבא
 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 ןאמראק סחנּפ
 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא



 ינרוג (ןָאעל) לבייל
 ינרוג עגייפ ןוא

 (ןייטשרעבליז .בעג)

 - ןַאמלעטיג לשרעה
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 רעטָאפ

 רעטומ

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעדורב

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעדורב

 רעדורב

 רעדורב

 רעטסעווש

 / צטַאט

 עמַאמ

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעדורב

 ןייטשרעבליז עילע
 עשרַאװ ָאטעג ןיא
 ןייטשרעבליז לזייר
 עשרַאװ ָאטעג ןיא

 ןאמכאר עשטווַאכ
 עשרַאוו ָאטעג ןיא

 ןייטשרעבליז !עלהייח
 עשרַאװ ָאטעג ןיא

 ןייטשרעבליז השמ
 עשרַאוװ ָאטעג ןיא

 ינרוג שרעה
 עשרַאוו ייב קעזנָאװָאּפ| ןיא

 יגרוג הרובד
 עשרַאװ ָאטעג

 ינרוג עשטיא
 עשרַאװ ָאטעג

 ינרוג רזעילא
 עשרַאװ ָאטעג

 ינרוג דוד
 עשרַאװ ָאטעג

 ינרוג עלייב
 עשרַאװ ָאטעג

 קחצי םהרבא
 ןַאמלעטיג

 אטיראלאמ ָאטעג

 ןַאמלעטיג לדנייש
 אטיראלאמ ָאטעג

 ןַאמלעטיג עוויק
 ָאטעג רעקסניּפ

 ןַאמלעטיג םירמ הנח
 אטיראלאמ ָאטעג

 ןַאמלעטיג הייח
 אטיראלאמ ָאטעג

 ןַאמלעטיג םולש םייח
 אטיראלאמ ָאטעג



 טָארסַאלג םירמ ןוא ףסוי
 (רעכַאלב .בעג)

 ןאמארג המיס
 (יקצָארב .בעג)

17 

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעדורב

 רעדורב

 רעדורב

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעטסעווש

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעטסעווש

 רעדורב

 רעטסעווש

 - רעטסעווש

 רעכאלב םחורי

 1941 ָאטעג קַאסילימעס

  רעכאלב לטנעי
 1941 ָאטעג קאסילימעס

 רעכאלב ןבואר
 1941 ָאטעג קאסילימעס

 רעכאלב ךענעה
 ךיירטסע ןיא טעצ-אק

 רעכאלב עשוהי
 1941 ָאטעג רעקטָאבאלס

 רעכאלב והיתתמ
 1942 ענוװָאק ָאטעג

 רעכאלב עלענייש
 1941 ראנאפ

 טארסאלג דוד
 עשרַאװ ָאטעג

 טארסאלג עבָאט
 עשרַאװ ָאטעג

 טארסאלג הרש
 עשרַאװ ָאטעג

 יקצָארב עיש
 1942 עשרַאװ ָאטעג ןיא

 יקצארב הקבר
 1942 עשרַאו ָאטעג ןיא

 יקצארב אלעפ
 יקינוַארט ןיא

 יקצארב עשטיא
 1943 עשרַאוו ָאטעג ןיא

 יקצארב איזור
 יקינווארט ןיא

 יקצארב אלאס
 יקינוַארט ןיא

 18 טייז -- ךשמה



 ןַאמָארג -- ךשמה

 ַאקשורג הנח
 (רעגרובמַאה .בעג)

 אקשורג לדנייש
 (ןייטשרעבליז .בעג)

18 

 רעטסעווש

 רעדורב

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעדורב

 עבאב

 החפשמ עצנַאג

 ןייטשרעבליז

 יקצארב אקראד
 "רַאו ָאטעג ןיא ןעמוקעגמוא

 1943 רָאי ןיא עש

 יקצארב קעינָאמ
 דנַאלשטייד ןיא טעברַא ףיוא

1940 

 רעגרובמַאה קחצי השמ
 עשרַאװ ָאטעג

 הקבר
 עשרַאװ ָאטעג

 לדנייש עשַאמ
 | עשרַאװ ָאטעג

 לדנימ
 עשרַאװ ָאטעג

 היח

 עשרַאװ ָאטעג

 לחר
 עשרַאװ ָאטעג

 ןייטשרעבליז בקעי
 עשרַאװ ָאטעג ןיא

 . ןייטשרעבליז הרובד
 1918 קצָאװטָא .טשעג

 ןייטשרעבליז לארשי
 עשרַאװ ָאטעג ןיא

 עדלָאג הרש
 ןייטשרעבליז

 עשרַאו 1940 .טשעג

 עשרַאװ ָאטעג ןעמוקעגמוא



 רעציירג ןועמש

 גרעבנירג לאומש
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 עטַאט

 עמַאמ

 רעדורב

 ןירעגעווש

 רעטסעווש

 רעגָאװש

 רעטסעווש

 רעגָאװש

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 ןיזוק

 רעציירג לארשי
 עקנילבערט ןיא --- 1

 רעציירג הקבר
 עקנילבערט ןיא -- 1

 רעציירג ןנחוי
 עקנילבערט ןיא --- 1

 רעציירג לחר
 רעדניק ןוא

 עקנילבערט ןיא --- 1

 ןַאמרעבליז רתסא
 רעדניק ןוא

 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 ןַאמרעבליז עטאנ
 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 םיובלעטייט לריצ
 רעדניק ןוא
 עקנילבערט ןיא 1

 םיובלטייט לווייפ

 עקנילבערט ןיא --- 1

 גרעבנירג לבייל
 יורפ ןוא

 ָאטעג רעװעשרַאװ

 גרעבנירג טעמורפ

 ָאטעג רעװעשרַאװ

 גרעבנירג הקבר
  ָאטעג רעוװעשרַאװ

 גרעבנירג קחצי

 1943 ,דנַאטשּפױאדָאטעג ןיא



 הרש ןוא עקצרעה
 .גרעבנירג

 (רעטסיימרעש .בעג)

20 

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעטסעווש

 רעדורב

 ןירעגעווש

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטעפ

 עמומ

 עניזוק

 עבָאב

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעטעפ

 עמומ

 ןיזוק

 עניזוק

 רעטסיימרעש ןמחנ
 | עשרַאװ ןיא

 רעטסיימרעש לדנימ
 עשרַאװ ןיא

 רעטסיימרעש דבכוי
 רעטסיימרעש ריאמ

 רעטסיימרעש לדיירפ

 רעטסיימרעש עביל

 רעטסיימרעש לרעּפ

 רעטסיימרעש עלעגייפ
 וָאטאינָאּפ ןיא עלַא

 רעטסיימרעש עלהכרב

 .רעטסיימרעש עלהאל
 עשרַאו ןיא

 עילע-לאומש
 רעטסיימרעש |!

 רעטסיימרעש עגייפ

 רעטסיימרעש| עשַאמ

 רעטסיימרעש לרתסא

 גרעבנירג קחצי

 גרעבנירג טעמורפ

 עשרַאװ ָאטעג ןיא עלַא

 גרעבנירג ףלָאװ
 װָאטאינָאּפ ןיא

 גרעבנירג האל

 לקניפרוג לשרעה

 לעקניפרוג ַאבָאט

 לקניפרוג ןמחנ
 עזיור יורפ ןוא

 ןעשזרעיווס יוװָאנ

 לקניפרוג עקנימ
 עשרַאװ



 ספעזָאשזד ןנחלא קחצי

 לטַאמ ןוא לאומש
 .קעשזנַארד

 (ןַאמלעדניש .בעג)

 ןאמשערד הילדג
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 רעדורב

 ןירעגעווש

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעגָאװש

 עטַאט
 עמַאמ

 רעדורכ

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 עטַאט

 עמַאמ

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעדורב

 רעטעפ

 רעמשטערק השמ
 1942 רַאונַאי ,טומכַאב

 (תבט 'כ)

 רעמשטערק עמעט
 1942 רַאונַאי ,טומכַאב

 רעמשטערק ענייש
 1943-1942 ,םירק

 יקסנילרַאב הקבר הרש
 1942-1942 ,ווָאקרַאכ

 יקסנילראב המלש
 1942"1942 ווָאקרַאכ

 . קעשזנַארד לשנא
 לטיג עשענ
 1942 עקנילבערט ןיא

 החּפשמ ןוא קחצי

 החּפשמ טימ םייח

 .החּפשמ טימ הכלמ

 עשטלאב

 ָאטעג רעװעשרַאװ| ןיא עלַא

 שרעה השמ
 םואבנשריק

 ץיוושיוא ןיא

 ןַאמשערד הרובד
 ץיוושיוא ןיא

 לארשי םייח
 םואבנשריק
 ץיוושיוא ןיא

 םואבנשריק הרש
 ץיוושיוא ןיא

 םואבנשריק רזעילא
 ץיוושיוא ןיא

 ןילעי ףלָאװ
 ץיוושיוא ןיא



 ןרעּפלַאה לטע ןוא ןעב
 (ןַאמזיּפש .בעג)

 ןַאמצלָאה ןויצ-ןב

22 

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעווש

 רעגיווש

 רעדורב

 ןירעגעווש

 רעגָאװש

 ןוא רעטסעווש
 רעדניק

 רעגָאװש

 ןוא רעטסעווש
 .רעדניק

 רעגָאװש

 ןוא ןירעגעווש
 רעדניק

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 עטַאט

 עמַאמ

 יולה המלש ברה
 ןרעּפלַאה

 עשרַאוװ ןיא .טשעג

 ןרעּפלַאה עדיירפ
 עשרַאװ ןיא .טשעג

 ןַאמזיּפש דוד רזעילא

 רימדול ָאטעג ןיא

 ןַאמזיּפש לטיג הייח
 רימדול ָאטעג ןיא

 ןרעּפלַאה סוקרַאמ
 עדַאנַאק ןיא .טשעג

 ןרעּפלַאה עלהייח
 עדַאנַאק ןיא .טשעג

 שאראק לאומש
 עשרַאװ ָאטעג ןיא

 שאראק הקבר
 עשרַאוו ָאטעג ןיא

 שטיווָאקשרעה לשרעה
 עשרַאװ ָאטעג ןיא

 שטיווָאקשרעה עלהאל
 עשרַאװ ָאטעג ןיא

 ןַאמזיּפש לבייל
 רימדול ָאטעג ןיא

 ןַאמזיּפש עינַאס
 רימדול ָאטעג ןינ

 םָאלב ַאיוװליס
 עדַאנַאק ןיא .טשעג

 קינטַאלז ימענ
 קרָאי וינ ןיא ,טשעג

 ןַאמצלָאה בייל הדוהי
 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 ' ןַאמצלָאה הכלמ

 רעד רַאפ עשרַאוװ ןיא ,טשעג

 המחלמ

 23 טייז --- ךשמה



 ןַאמצלָאה --- ךשמה

 (לארשי) יילבטראה ןמלק

 ןילעמרעה גניווריוא

23 

 רעטסעווש

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעדורב

 יורפ ןייז

 רעדניק ערעייז

 רעדורב

 רעטומ * רעטָאפ

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעדורב

 ןַאמצלָאה לדנייש
 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 ןַאמצלָאה קחצי
 ָאטעג רעװעשרַאוװ ןיא

 ןַאמצלָאה הכלמ
 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 רזעילא לארשי
 ָאטעג רעוועשראוו

 לחר הנח
 ָאטעג רעוועשראוו

 עמיס
 ָאטעג רעוועשראוו

 ףסוי
 ָאטעג רעוועשראוו

 עמולב
 ָאטעג רעוועשראוו

 ענויזד ןוא םייח

 קעמארבא

 1941 דנאלסור

 עלעדנעה ןוא םולש םייח
 ןילעמרעה

 1941 עשרַאװ ָאטעג

 ןילעמרעה קחצי

 ענוואלג ןיא

 עזירק עדניה
 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 יקסּפיל לדניירב
 שטיוויול ןיא

 סקַאװטוג לדנימ
 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 . ןילעמרעה יבצ ךלמ
 . וָאכָאטסנעשט ןיא



 רענגַאװ בקעי

 קישטוװָאלָאװ םהרבא

24 

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטסעוװש

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 עטַאט

 רעדורב

 ןירעגעווש

 עלענוז רעייז

 עלענוז רעייז

 רעדורב

 ןירעגעווש

 ןוז-ןרעדורב

 ןירעגעווש

 ןוז-ןרעדורב

 ;דניירפ עטנעָאנ

 רענגַאװ ןויצנב
 - רענגַאװ לחר
 רענגַאװ רתסא
 רענגַאװ אינאמ
 רענגַאװ הכרב
 רענגַאװ הנח
 רענגַאװ הרש
 רענגַאװ עטנעי

 עשרַאװ ָאטעג ןיא עלַא

 קישטוואלאוו םייח
 1942 ָאטעג רעװעשרַאװ

 קישטוואלאוו השנמ
 1943 ָאטעג רעװעשרַאװ

 ןַאמכײר רתסא
 1942 ָאסעג רעװעשרַאװ

 קישטוואלאוו עלעשרעה
 ָאטעג רעװעשרַאװ

 קישטוואלאוו עלעטָאמ
 ַָאטעג רעוועשראוו

 קישטוואלאוו ןויצ-ןב
 1942 ָאטעג רעװעשרַאוו

 ברַאפנעשַא הנח
 1943 ָאטעג רעװעשרַאװ

 קישטוואלאוו שולע
 1943 ָאטעג רעװעשרַאװ

 -װָאנוטוק אזיל
 קישטוואלאוו

 שיווָאנאראב ָאטעג

 קישטוואלאוו קעלאל
 רענַאזיטרַאּפ יד ןיא

 ןַאמ עינעה
 ָאטעג רעװעשרַאװ

 25 טייז -- ךשמה



 + קישטוװָאלַאװ --- ךשמה

 טנומגיז ןוא לואּפ
 ןַאמסקַאװ

 סייוו .ס

25 

 רעדורב

 רעדורב

 רעדורב

 רעגָאװש

 רעטסעווש

 קינעמילּפ

 רעטָאפ

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 ןוא רעווש

 רעגיווש

 רעטעפ

 ליעטש עקנעלעה
 1941 גרעבמעל ןיא

 אריפאש אינעג
 דנַאלטסע רעגַאל

 לעקאפ הרובד
 1943 קענַאדיײימ

 ןַאמסקַאװ ףסוי
 עשרַאוװ ןיא

 ערדעמש ןבואר
 עשרַאװ ןיא

 ערדעמש השמ
 עשרַאװ ןיא

 ןַאמכילרע ןרחא השמ
 עשרַאוו ןיא

 ןַאמכילרע הייח
 עשרַאוװ ןיא

 ןַאמכילרע םהרבא
 עשרַאוװ ןיא

 םולבצייוו בהרבא
 1942 טּפַא ןיא ןעמוקעגמוא

 ןַאמ טימ לריצ
 רעדניק ןוא

 1942 רעבמעווָאנ ,טּפַא ןיא

 ןַאמ טימ לטיג
 רעדניק ןוא

 1942 רעבמעווָאנ ,טּפַא ןיא

 ןַאמ טימ עשזיר
 רעדניק ןוא

 1942 רעבמעפוָאנ ,טּפַא ןיא

 דוד ןתנ
 רעצלעז עזיור ןוא

 1942 ,טּפַא ןיא ןעמוקעגמוא

 סקאפ לאיזחי
 עשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא



 ןייווסייוו לשרעה
 טָארנעזָאר ַארָאד ןוא
 (ןייווסייוו .בעג)
 רעטסעווש ןוא רעדורב

 ןַאמסייוו אלעפ ןוא םָאדַא
 (ןײטשדלָאג .בעג)

26 

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעדורב

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעטָאּפ

 רעטומ

 רעדורב

 רעדורב

 רעדורב

 רעדורב

 רעדורב

 ןייווסייוו ץרּפ
 עשרַאוװ ןיא

 ןייוװסייוו לרעּפ הייח
 עשרַאװ ןיא

 ןייווסייוו ןועמש
 החּפשמ ןוא

 ענווָאר ןיא

 ןייווסייוו ללה
 החּפשמ ןוא

 ענווָאר ןיא

 טַאלביימ עדלָאג-עשאר
 עשרַאװ ןיא

 ןַאמדירפ הבוט
 החּפשמ ןוא

 עשרַאװ ןיא

 ןַאמסייו בייל שרעה
 1942 ידרָאמ

 ןַאמסייװ ימענ
 1942 ידרָאמ

 ןײטשדלָאג השמ
 1942 עשרַאװ ָאסעג

 ןײטשדלָאג לחר הנח
 1942 עשרַאװ ָאטעג

 ןײטשדלָאג ןושרג
 1942 עשרַאװ ָאטעג ;

 ןײטשדלָאג לשרעה
 1942 עשרַאוװ ָאטעג

 ןײטשדלָאג קחצי
 1942 עשרַאװ ָאטעג

 ןײטשדלַאג לקנַאי
 1942 עשרַאוו ָאטעג

 ןײטשדלָאג לווייפ
 1942 עשרַאו ָאטעג



 קליוו ינעמ

 רענסימיוו עקנַאה ןוא דוד
 (רעניוו .בעג)

 עלעב ןוא השמ
 ןיײטשצלַאז

 (ןַאמכָאר .בעג)
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 - ףעטומ

 רעגיווש

 ןירעגעווש

 סניזוק

 סניזוק

 סניזוק

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעטָאפ

 רעטומ

 עטַאט

 עמַאמ

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 עטַאט

 קליוו הייח
 לָאערטנָאמ ןיא ןברָאטשעג

 רענסאט לזייר
 ענוואר ָאטעג ןיא

 רענסאס הייח
 ענוואר ָאטעג ןיא

 ץיװַארטסָא עילימַאפ
 עשרַאוװ ָאטעג ןיא

 -נעצנַארק עילימַאפ
 םולב
 עשרַאװ ָאסעג ןיא

 רעגירדנעוו עילימַאפ
 עשרַאװ ָאטעג ןיא

 רענסימיוו םחנמ

 ָאטעג רעוװעקָארק ןיא

 רענסימיוו הרש

 ָאטעג רעװעקָארק ןיא

 רעניוו המלש
 ָאטעג רעשזדָאל ןיא

 רעניוו הרש

 ָאטעג רעשזדָאל ןיא

 ןײטשצלַאז ףסוי יכדרמ
 עשרַאװ ָאטעג -- 1

 ןיײטשצלַאז לזייר עמיס
 ץיוושיוא --- 2

 ןײטשצלַאז עלערימ

 עשרַאוװ ָאטעג -- 0

 ןיײטשצלַאז לחר
 ץיוושיוא ןיא --- 2

 ןַאמכאר רזעילא
 עשרַאװ ָאטעג ןיא

 28 טייז -- ךשמה



 ןיײטשצלַאז --- ךשמה

 -גרעברעבליז ןָאעל
 שטיװעשַאדַא

28 

 עמַאמ

 רעדורב

 ןירעגעווש

 ןוז-ןרעדורב

 דניק * סרעדורב

 רעטסעווש

 רעגָאװש

 -סרעטסעווש

 רעטכָאט

 רבח

 עמַאמ

 רעטסעווש

 רעגָאװש

 רעטסעווש

 עדייז

 רעגיווש

 רעווש

 ןַאמכאר לרעּפ האל
 עשרַאװ ָאטעג ןיא

 ןַאמכאר קחצי בקעי
 עשרַאװ ָאטעג ןיא

 ןַאמכאר הרש
 עשרַאװ ָאטעג ןיא

 ןַאמכאר קעמאס
 עשרַאװ ָאטעג ןיא

 ןַאמכאר אקשולאכ
 עשרַאװ ָאטעג ןיא

 ךַאבייװצ הייח
 זירַאּפ ןיא

 ךאבייווצ לטָאמ

 /  זירַאּפ ןיא

 ךאבייווצ טענַאשז

 זירַאּפ ןיא

 .יקסנישַארק םולש
 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 גרעברעבליז לחר
 1942 עשרַאוו ָאטעג

 ןאמסַא םירמ
 1942 עשרַאװ ָאטעג

 ןַאמסָא קעוועס
 1942 עשרַאװ ָאטעג

 גרעברעבליז אקנארפ
 1942 עשרַאװ ָאטעג

 גרעבסקילג יכדרמ

 1942 עשרַאװ ָאטעג

 גרעבנעטלַא הנח

 עשרַאװ ָאטעג ןיא 2

 גרעבנעטלַא ךורב
 1942 עשרַאװ ָאטעג



 ןייטשרעבליז רסיא

 ןייטשרעבליז הכלמ

 ןייטשרעבליז חסּפ

29 

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעטכָאט

 ןוז

 * רעטסעווש

 רעדורב

 רעדורב

 רעטסעווש

 "סרעטסעווש

 דניק

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 ןַאמ ןיימ

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעדורב

 רעדורב

 ןייטשרעבליז רעב עילע
 142 עשרַאװ

 ןייטשרעבליז לזייר
 1942 עשרַאװ

 ןייטשרעבליז האל לחר
 1942 ץיוושיוא

 ןייטשרעבליז ןמלז
 1942 ץיוושיוא

 ןייטשרעבליז עלהייח
 1941 עשרַאװ

 םוחנ השמ
 ןייטשרעבליז

 1942 עשרַאװ

 ןיוועל לרעמש רעזאל
 1941 -- ָאטעג רעשזדָאל

 גרעבדלָאג-ןיוועל הווח
 1942 ןעמוקעגמוא

 גרעבדלָאג עלעשטלַאב
 1942 ןעמוקעגמוא

 ןיוועל עשטוויר
 1942 -- ץיוושיוא

 ןַאמטלַא-ןיוועל עבש
 1944 -- ץיוושיוא

 ןיטשרעבליז לאיחי
 1944 -- ץיוושיוא

 שזאטנעווניא רעטלַא
 עשרַאוו ןיא --- 3

 שזאטנעווניא עמולב
 עשרַאוו ןיא --- 3

 שזַאטנעװניא קחצי
 עשרַאוו ןיא --- 3

 שזאטנעווניא םהרבא
 עשרַאוו ןיא -- 3

 90 טייז -- ךשמה



 ןייטשרעבליז -- ךשמה

 ןַאמסיז עינַאמ ןוא דוד
 (טַאלבנירג .בעג)

30 

 רעדורב

 רעדורב

 רעטסעווש

 עטַאט

 עמַאמ

 רעטסעווש

 רעדורב

 רעדורב

 עמומ

 רעטעפ

 עטַאט

 עמַאמ

 עבָאב

 עבָאב

 עמומ

 רעטעפ

 ןיזוק

 שזאטנעווניא המלש
 עשרַאוו ןיא -- 2

 שזַאטנעװניא ךורב
 עשרַאװ ןיא -- 3

 שזַאטנעװניא הווח
 עשרַאװ ןיא -- 3

 טַאלבנירג והילא
 1943 עשרַאװ ָאטעג

 טַאלבנירג עלעגייפ
 1942 עשרַאװ ָאטעג

 ןייטשנטכיל עדיירפ
 1942 עשרַאװ ָאטעג

 טאלבנירג היעשי

 טַאלבנירג חנ
 1942 עקנילבערט

 רענירב הקבר
 עשרַאװ ָאטעג

 םולבנעזָאר החמש
 עשרַאװ ָאטעג

 ןַאמסיז חסּפ
 1920 ןברָאטשעג ,ןילבול

 ןאמסיז הכלמ עטיא
 1920 ןברָאטשעג ,ןילבול

 ןַאמסיז האל
 1942 ןברָאטשעג

 םיובנטסעק עגייפ
 עקנילבערט

 ךיירדלָאג עלעוויר
 1943 ָאטעג רעשזדָאל

 ןַאמסיז לאומש
 1944 ץיוושיוא

 רענַארב עלעקנאי
 עקנילבערט



 - קאינעימעשז הירא

 קאינעימעשז לטיג

 (ןייב .בעג)
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 עטַאט

 עמַאמ

 רעדורב

 רעדורב

 ןיזוק

 עניזוק

 עטַאט

 עמַאמ

 רעטסעווש

 רעגָאװש

 ןוז - ןרעטסעווש

 רעטסעווש

 רעגָאװש

 ןוז - ןרעטסעווש

 ןירעגעווש

 ןוז - ןרעדורב

 קאינעימעשז ףסוי
 1941 ָאטעג רעװעשרַאװ

 קַאינעימעשז לדנייש
 1943 ָאטעג רעװעשרַאװ

 קאינעימעשז סעטאמ
 1942 קענַאדיַאמ

 לשרעה ךורב
 1942 קענַאדיַאמ

 שזַאינישטעשטש השמ
 1943 ןַאזיטרַאּפ"ןיזדאר

 ןַאמטרָאװ הרש
 1942 ָאטעג רעװעשרַאװ

 ןייב קחצי םהרבא
 1941 ָאטעג רעוװעשרַאוו

 ןייב לדניירב רתסא
 1943 קענַאדיַאמ

 סקַאװטוג עלייב
 1942 עקנילבערט

 סקַאווטוג קיזייא

 1942 עקנילבערט

 סקַאװטוג לסָאי

 1942 עקנילבערט

 רעטבילעג לחר
 1942 וװָארעקסַאל

 רעטבילעג המלש
 1942 ווָארעקסַאל

 רעטנילעג לסָאי
 1942 וװָארעקסַאל

 ןייב עמולב
 1943 ָאטעג רעװעשרַאװ

 ןייב והיעשי
 1942 ָאטעג רעװעשרַאװ

 32 טייז -- ךשמה



 ןייב עלהאל -ןרעדורב קַאינעימעשז --- ךשמה
 1943 ָאטעג רעװעשרַאװ רעטכָאט

 ןייב ללה רעדורב
 1942 ָאטעג רעװעשרַאװ

 ןייב לטיג ןירעגעווש
 1942 ָאטעג רעװעשרַאװ

 ןייב עלהווח -ןרעדורב
 1942 ָאטעג רעװעשרַאוװ רעטכָאט

 ןייב קיזייא ןוז-ןרעדורב
 1942 ָאטעג רעװעשרָאװ

 ןייב דוד רעדורב
 1943 ָאטעג רעװעשרַאװ

 ןייב עלעגייפ ןירעגעווש
 1943 ָאטעג רעװעשרַאװ

 ןייב עלהנח -ןרעדורב
 1943 ָאטעג רעװעשרַאװ רעטכָאט

 ןַאמקַאבַאט לארשי רעטָאפ ןַאמקַאבאט .ב ןָאעל

 ןַאמקאבאט םירמ רעטומ

 ןַאמקַאבַאט הקבר רעטסעווש

 גרעבנעפירג הרש רעטסעווש

 גרעבנעפירג ןרהא ןוז - סרעטסעווש

 רעטרע-םוקמוא סנעמעלַא םיבורק

 טנַאקַאבמוא דניירפ ןוא

 רעללעט המלש עטַאט רעללעט קעשזד

 רעללעט הרש עמַאמ

 אננעימאק בקעי עטַאט רעלדנעט עינַאמ ןוא עיניּפ
 ןברָאטשעג (ַאננעימַאק .בעג)

 ַאננעימַאק לטיג הרובד עמַאמ
 ןברָאטשעג

32 



 גרעבנעקָארט המלש

 יקסנישַאי לארשי

 ץיכ םהרבא

33 

 רעטָאפ

 רעדורב

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעטומ

 רעדורב

 רעדורב

 רעדורב

 רעגָאװש

 רעגָאװש

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעדורב

 רעדורב

 רעטסעווש

 גרעבנעקארט לאיתוקי
 1942 עשרַאװ ָאטעג

 גרעבנעקארט לאומש
 1945 עשרַאװ

 גרעבנעקארט לדנעמ
 1945 עשרַאװ

 גרעבנעקארט עיזדע
 1942 עשרַאװ

 גרעבנעקארט בקעי
 עשרַאװ

 גרעבנעקארט עניגער
 1942 עשרַאװ

 יקסנישאי הנח
 עשרַאוו ָאסעג

 יקסנישַאי טעדנעב
 עשרַאו ָאטעג

 יקסנישַאי ןועמש
 עשרַאוו ָאטעג

 יקסנישַאי השמ
 עשרַאו ָאסעג

 טעביל לאומש
 עשרַאוו ָאטעג

 שזדנָאלָאשז לדנעמ
 עשרַאוװ ָאטעג

 לדנעמ קחצי

 1940 ָאטעג רעשזדָאל

 עמולב

 שזדָאל ןיא ןברָאטשעג

 ללה
 דנַאלסור

 רעזול

 - דנַאלסור

 לריצ
 1944 ץיוושיוא



 לוונייז היעשי רעטָאפ ץיכ עשטלַאב
 יקצישארבאד (יקצישַארבאד .בעג)

 שזאבדעשּפ ןיא

 הקבר הרש רעטומ

 יקצישארבאד

 ָאטעג רעשזדָאל

 יקצישַארבָאד עשטיא רעדורב

 ָאטעג רעשזדָאל

 יקצישארבָאד לרעב רעדורב
 ָאטעג רעװָאקירטעיּפ

 יקצישַארבָאד עדניה רעטסעווש
 ץיוושיוא

 יקצישארבאד רתסא רעטסעווש

 ץיוושיוא

 שטיוװָאקדוי האל לריצ רעטסעווש

 ָאטעג רעשזדָאל

 עזיור לדנימ רעטסעווש
 יקצישַארבָאד

 ָאטעג רעשזדָאל

 שטיװָאנַאמלעז הקבר עמומ קַאװטיל עדלעז

 עשרַאװ ָאטעג --- 23 (ןַאמציװש .בעג)

 ןַאמציווש הייח עמומ

 עשרַאוװ ָאטעג -- 3

 רעטעטלַאג הנח עניזוק
 רעדניק ןוא
 עשרַאװ ָאטעג -- 3

 ץישּפיל שובייל דניירפ
 עילימַאפ ןוא
 עשרַאװ ָאטעג -- 3

 יע

 לאערזי השנמ רעטָפ רעלדנעהרעדעל לשרעה
 רעלדנעהרעדעל

 1942 עשרַאװ

 25 טייז -- ךשמה : 24



 רעלדנעהרעדעל --- ךשמה

 וועל ףסוי

 סוקרַאמ ןַאטַאנ

35 

 רעטומ

 רעדורב

 רעדורב

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעגיווש

 ןירעגעווש

 רעגָאװש

 רעגָאװש

 ןירעגעווש

 רעגָאװש

 עמַאמ

 עטַאט

 עמומ

 לדניירב
 רעלדנעהרעדעל

 (ראוונדייז .בעג)

 1942 צעשרַאװ

 רעלדנעהרעדעל הנוי
 טנַאקַאבמוא טרָא-םוקמוא

 רעלדנעהרעדעל השמ
 | 1939 עשרַאװ

 | לקסאכ
 רעלדנעהרעדעל

 טנאקאבמוא טרָא-םוקמוא

 רעלדנעהרעדעל עדניה
 טנַאקַאבמוא טרָא-םוקמוא

 לאגעס הקבר עסעּפ

 1942 עקנילבערט

 רעלדא עלעדנייש
 1942 עשרַאװ

 לַאגעס עיש
 1943 גרעבמעל

 לַאגעס לאומש
 1941 לעסירב

 רעלַאיב הנח
 1943 עקנילבערט

 לַאגעס דוד השמ

 1942 עקנילבערט

 סוקרַאמ עיזדנַאמ
 1942 קינװַארט

 סוקרַאמ בייל שרעה
 1944 קינווארט

 לאטסירק לקיר
 1942 עשרַאװ ָאטעג



 עטַאט ןוגעיב השמ קינװָאדַאימ םירימ
 קענַאדיײמ

 ןוגעיב עגייפ עמַאמ
 קענַאדיײמ

 קינווָאדאימ הזילע רעטכָאט
 ָאטעג רעוועשרַאװ

 -ןוגעיב עלהייח רעטסעווש
 ןַאמדירפ

 ָאטעג רעװעעשרַאװ

 קינװַאדאימ האל רעגיווש
 ָאטעג רעװעשרַאװ

 קינװַאדַאימ אניגער ןירעגעווש
 ָאטעג רעװעשרַאוװ

 ןַאמרוטַאנ גילעז רעטָאפ + ןַאמרוטַאנ קחצי

 ןַאמרוטַאנ הקבר רעטומ

 ןַאמרוטַאנ עלערעּפ יורפ
 שאילע .בעג

 ןַאמרוטַאנ עלרהא ןוז

 ןַאמרוטַאנ עלהשמ ווז

 -ןַאמזייּפש עלעטיג רעטסעווש
 ןַאמרוטַאנ

 -רעווָאנאה הרש רעטסעווש
 ןַאמרוטַאנ

 - ןַאמרוטַאנ עישטלָאּפ רעטסעווש

 ןַאמרוטַאנ לדנעמ רעדורב

 שאילע; םירפא המלש רעווש

 גרעבנעזָאר עלערעב רעווש

 יקסווָארגנעװ עלעקנַאי רבח ַא

0 



 רענװַאלס הרש ןוא ףסוי
 (ךַארד בעג)
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 עטַאט

 עמַאמ

 רעדורב

 רעדורב

 רעדורב

 רעדורב

 רעטסעווש

 עטַאט

 עמַאמ

 רעדורב

 ןירעגעווש

 -סרעדורב

 רעטכָאט

 - רעטסעווש

 רעגָאװש

 דניק-רעטסעווש

 דניק-רעטסעווש

 ךארד םייח
 עשרַאװ ָאטעג

 ךארד עגייפ
 עשרַאװ ָאטעג

 ךארד לבייל
 עשרַאװ ָאסעג

 ךארד לאקזחי
 עשרַאװ ָאטעג

 ךארד בקעי
 עשרַאוװ ָאטעג

 ךארד םהרבא

 עשרַאװ ָאטעג

 ךארד עטיא
 עשרַאװ ָאטעג

 רענוואלס בייל ןועמש

 ָאטעג רעקצָאװטָא

 רענוואלס עמילב
 ָאטעג רעקצָאװטָא

 רענװַאלס קחצי םהרבא
 | ןברָאטשעג

 רענװַאלס עבָאט
 טעציַאק

 רענווַאלס הרש
 טעציַאק

 ןַאמצלעּפ הכלמ
 ָאטעג רעקצָאװטָא

 ןַאמצלעּפ םחנמ
 ָאטעג רעקצָאװטָא

 ןַאמצלעּפ הרש
 ָאטעג רעקצָאװטָא

 ןַאמצלעּפ קחצי
 ָאטעג רעקצָאװטָא



 גרעבלע הדוהי

 ןייטשּפע עלייב
 (רעניוו .בעג)
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 רעטָאפ

 רעטומ

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 עדייז

 רעדורב

 רעטסעווש

 ןוז סרעדורנ

 סרעדורב

 רעטכָאט

 סרעדורב
 רעטכָאט

 ןוז סרעטסעווש

 ןוז סרעטסעווש

 ןתנ םהרבא ברה
 בר רעקשַאלב ,גרעבלע

 -עשרַאװ ןופ טריפעגסױרַא
 ָאטעג רע

 גרעבלע הווח
 רעוועשרַאװ ןיא ןברָאטשעג

 ָאטעג

 שטיװַאשּפַאש עטוי
 לקנַאי ןַאמ טימ
 ,עדניה :רעדניק ןוא
 הרובד ןוא המלש

 -עשרַאו ןופ טריפעגסיורא

 ָאטעג רעוו

 טימ טרעבליק עשַאב
 ןוא החמש ןאמ

 הווח דניק
 -עשרַאװ ןופ טריפעגסױרַא

 ָאטעג רעוו

 גרעבלע לדנענעג
 "עשרַאװו ןופ טירפעגסױרַא

 ָאטעג רעוו

 לאקזחי יבצ ברה
 ןָאזלעכימ |
 ןיא בר (בר רעקסנָאלּפ)

 ןופ טריפעגסורַא ,עשרַאוו

 ָאטעג רעעשרַאװ

 רעניוו אנינח
 טנַאקַאבמוא טרָא-םוקמוא

 ןַאמכילרע עלהרובד

 רעניוו עלעקנאי

 רעניוו עילחר

 רעניוו עלהניב

 ץיכ םהרבא
 ץיכ לאיחי



 שזַאישטכַאּפ אלַאּפ
 | (שזַאלדימ .בעג)

 ןַאמייה ,רוטרַא ,סקַאמ
 לַאקסַאּפ --- לעסיס

 קלַאפ לארשי

 ןַאּפשרַאפ עשעצ ןוא לקנַאי
 (גָאטיײרפ .בעג)
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 עטַאט

 עמַאמ

 רעדורנ

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעדורב

 עמַאמ

 עטַאט

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעדורב

 עטַאט

 עמַאמ

 עטַאט

 שזַאלדימ דוד לארשי
 עשרַאוװ ָאטעג -- 2

 שזַאלדימ לרימ
 עשרַאװ ָאטעג -- 2

 שזַאלדימ רעזייל
 עשרַאװ ָאטעג --- 2

 שזַאלדימ הכלמ
 עשרַאװ ָאטעג --- 2

 שזַאלדימ רתסא
 עשרַאװ ָאטעג --- 2

 קירעדערפ ןַאטיּפַאק
 לַאקסַאּפ

 -- ךיירקנַארפ --- ןאק ןיא
 1944 רָאי ןיא

 האל לחר
 ָאטעג רעװעשרַאװ

 קחצי
 ָאטעג רעװעשרַאװ

 רתסא
 ָאטעג רעװעשרַאװ

 הרובד
 ָאטעג רעװעשרַאװ

 שובייל
 ָאטעג רעװעשרַאװ

 ןַאּפשרַאפ קיזייא
 עשרַאװ ָאטעג

 ןַאּפשרַאפ לטיג-הייח
 עשרַאװ ָאטעג

 .גאטיירפ קחצי
 1942 עקנילבערט

 40 טייז -- ךשמה



 ןַאּפשרָאפ --- ךשמה

 ןַאמרופ ַאדיא

 ןַאמרופ הימחנ

 שזַאלגיפ קעטעימ

40 

 עמַאמ

 רעטסעווש

 .ףעטסעווש

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעדורב

 רעדורב

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעדורב

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעגיווש

 רעטומ

 רעדורב

 גאטיירפ לדניירק
 1942 עקנילבערט

 גאטיירפ לחר
 1942 עקנילבערט

 גאטיירפ עלעדייא
 1942 עקנילבערט

 ןַאמרעב דוד
 ץיוושיוא --- 4

 ןַאמרעב האל
 ץיוושיוא -- 4

 ןאמרעב רכששי
 גרעבמעל --- 2

 ןַאמרעב לווייפ
 ץיוושיוא --- 3

 + ןַאמרופ םהרבא
 עשרַאװ ָאטעג -- 2

 ןַאמרופ הקבר
 טעציַאק ַא ןיא

 ןַאמרופ השמ חסּפ
 עשראוו ָאטעג --- 3

 ןַאמרופ םירפא

 װָאנובלָאדז ןיא -- 1

 ןאמרופ עצנירּפש

 װָאנובלָאדז ןיא -- 1

 ןרעטשכאנ ַארָאד
 עשרַאװ ָאטעג

 שזאלגיפ אלעב
 עשרַאװ ָאטעג

 טענָאר-שזַאלגיפ בקעי
 עשרַאװ ָאטעג

 41 טייז --- ךשמה



 שזאלגיפ --- ךשמה

 ןייפ (ַאיזדַאי דבכוי
 (ןייטשרעבליז .בעג)

 לבייל ןוא םהרבא
 ןייטשרעייפ

 ןייטשלעקניפ לטָאמ

41 

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעדורב

 רעטָאפ

 עבָאב

 רעטעפ

 רעטעפ

 עמומ

 עמומ

 עטַאט

 עמַאמ

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 עטַאט

 עמַאמ

 שזאלגיפ השמ
 עשרַאוו ָאסעג

 שזאלגיפ הרש
 עשרַאװ ָאטעג

 שזַאלגיפ קעלוי
 ץיוושיוא ןיא

 ןייטשרעבליז לאיחי
 רעטעּפש ,1944 ץיוושיוא

 1945 ואכַאד

 ןייטשרעבליז לכאר
 1942 ערעּפש ,ָאטעג רעזדָאל

 ןייטשרעבליז קחצי

 ָאטעג רעשזדָאל

 ןייטשרעבליז היבוט

 ץיוושיוא

 ןייטשרעבליז לחר

 ָאטעג רעזדָאל

 -ןייטשרעבליז האל
 רעגנַאז

 עשרַאוװ ָאטעג

 ןייטשרעייפ לשרעה
 עשרַאװ ָאטעג

 ןייטשרעייפ עשאב
 עשרַאװ ָאטעג

 ןייטשרעייפ רתסא
 עשראוו ָאטעג

 ןייטשרעייפ עפסָאי
 עשראוו ָאסעג

 ןייטשלעקניפ לארשי
 עשרַאװ-עגַארּפ

 ןייטשלעקניפ עינעה
 1942 עשרַאוו-שגַארּפ

 42 טייז --- ךשמה



 ןייטשלעקניפ --- ךשמה

 ןייטשלעקניפ השמ

 ןָאדרָאג-גניסיילפ עשטוג
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 רעטסעווש

 רעדורב

 רעטעפ

 רעטעפ

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטעפ

 עמומ

 רעטעפ

 עמומ

 עטַאט

 עמַאמ

 ןייטשרעבליז הנח
 1942 עשרַאװ-עגַארּפ

 ןייטשלעקניפ לארשי
 1942 עשרַאװ-עגַארּפ

 ןייטשלעקניפ סחנּפ
 1942 עשרַאװ- עגַארּפ

 ! ןייטשלעקניפ לאיחי
 1942 עשרַאװ:עגַארּפ

 ןייטשלעקניפ עשוהי
 1942 עקנילבערט

 ןייטשלעקניפ עלעבאט
 1942 עקנילבערט

 ןייטשלעקניפ ןמלק

 1942 עקנילבערט

 ןייטשלעקניפ הנח
 1942 עקנילבערט

 ןייטשלעקניפ! עקילג
 1942 עקנילבערט

 ןייטשלעקניפ השמ
 1942 עקנילבערט

 ןייטשלעקניפ אמיס

 1942 עקנילבערט

 ןייטשלעקניפ ןרהא

 1942 עקנילבערט

 האל הרש

 ןייטשלעקניפ

 1942 עקנילבערט

 ןָאדרָאג ןמלז
 1942 עשרַאוװ

 -ןָאדרָאג עבָאט
 אקסוועינשיוו
 עקנילבערט

 43 טייז -- ךשמה



 ןָאדרָאג-גניסיילפ -- ךשמה

 גניסיילפ-רענרעל ערָאד

 גניסיילפ עפיל
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 רעטסעווש

 רעדורב

 רעדורב

 רעדורב

 עדייז

 עטַאט

 עמַאמ

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 עטַאט

 עמַאמ

 רעגָאװש

 ןירעגעווש

 רעדורב

 ןירעגעווש

 ןַאדרָאג עלייב
 עקנילבערט

 ןָאדרַאג השמ
 עקנילבערט

 ןָאדרָאג עלעסָאי
 עקנילבערט

 ןָאדרָאג לטָאמ
 עקנילבערט

 רענרעל סענאמ
 1941 ןילָאװ-קלָאק

 רענרעל רשא

 1943 עקנילבערט

 רענרעל לרעּפ
 1943 עקנילבערט

 רענרעל עלעפ
 1943 עקנילבערט

 רענרעל עישעצ
 1943 עקנילבערט

 גניסיילפ רעזול המלש
 1942 שטירזעמ

 גניסיילפ עשטניירב
 1942 שטירזעמ

 גרעבנייטש ריאמ
 1942 שטירזעמ

 -גניסיילפ האל-לחר
 גרעבנייטש

 1942 שטירזעמ

 גניסיילפ לווייפ
 1945 ןיזדאר

 גניסיילפ םירמ

 1942 שטיטעווָאלס



 גניסיילפ לאכימ

 רעגניטסעפ בקעי
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 רעטעפ

 עמומ

 רעטעפ

 עמומ

 ןיזוק

 ןיזוק

 עניזוק

 -סרעטסעווש
 רעטכָאט

 "סרעטסעווש

 רעטכָאט

 -סרעטסעווש
 רעטכָאט

 -סרעטסעווש
 רעטכָאט

 ןוז-סרעטסעווש

 רעטָאפ

 ברודער 

 עדייז

 גניסיילפ רשא
 143 עקנילבערט

 גניסיילפ עטנעי

 1942 עקנילבערט

 גניסיילפ דוד
 1942 עקנילבערט

 גניסיילפ הנח

 1943 עקנילבערט

 גניסיילפ קילעז ריד
 קצָאװטָא ןיא

 גניסיילפ לטָאמ
 1944 עשרַאוו

 גניסיילפ עלעדנייש
 1944 עשרַאװ

 גרעבנייטש עדלָאג

 1943 עקנילבערט

 גרעבנייטש עשטוג

 1943 עקנילבערט

 גרעבנייטש ץעינַאמ

 1943 עקנילבערט

 גרעבנייטש עלעביל
 1942 עקנילבערט

 גרעבנייטש השמ

 1943 עקנילבערט

 רעגניטסעפ ןתנוהי
 1942 עשרַאװ ָאטעג

 רעגניטסעפ וװַאטסוג

 1942 עשרַאוװ ָאטעג

 החּפשמ רעד ןופ

 גרעבסקילג
 1942 עשרַאװ ָאטעג



 אנילַאה ןוא השמ
 גרעבנענַארפ

 (סעדנַארב .בעג)

 ןַאמדירפ ךענעה
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 רעטומ

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעדורב

 עבָאב

 עטַאט

 רעטומ

 רעדורב

 עבָאב

 עבָאב

 עמַאמ-עטַאט

 רעדורב

 רעדורב

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 האל לדיירפ
 גרעבנענארפ

 1942 עקנילבערט

 לאיחי םייח
 גרעבנענארפ

 עשרַאװ ָאטעג

 עדניה

 1942 עקנילבערט

 םהרבא

 1942 עקנילבערט

 גרעבנענארפ הקבר
 1942 -- ןילבמעד

 סעדנַארב פיליפ
 1943 רעגַאל ווָאנַאי

 סעדנארב עינעג
 1943 ווָאשטאלז

 ןימינב
 1942 רעגַאל רעװָאנַאי

 סעדנַארב עדניה
 1942 --- לָאּפָאנרַאט

 סקָא ענעלעה
 1942 -- ועשטָאלו

 ןַאמדירפ הרש ןוא ףסוי
 עשרַאוװ ןיא

 ןַאמדירפ השמ

 עשרַאװ ןיא

 ןאמדירפ יכדרמ

 עשרַאוװ ןיא

 ןאמדירפ קודצ

 עשרַאוװ ןיא

 ןאמדירפ רתסא

 עשרַאװ ןיא

 ןַאמדירפ עפיצ

 עשרַאוו ןיא



 ןַאמדירפ עשזדַאי ןוא םייח

 (קינשטַאטָאּפ .בעג)

 רתסא ןוא השמ
 םיוברעדעצ

 (ַארדיפ .בעג)

 ץירנַאק אלעה ןוא ריאמ
 (טוגאק .םעג)
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 עטַאט

 עמַאמ

 רעטסעווש

 עטַאט

 עמַאמ

 רעדורב

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעדורב

 רעטָאפ

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעדורב

 רעטָאפ

 רעטומ

 קינשטאטאּפ קחצי

 -ליפריג הרש
 קינשטַאטָאּפ

 ןָאיסנערעב אטיר

 ןַאמדירפ דוד

 ןַאמדירפ אלאמ

 ןַאמדירפ לאימחר

 לדנעמ םחנמ

 םיוברעדעצ
 1943 --- עשרַאװ ָאטעג

 םיוברעדעצ עלייק
 1943 --- עשרַאװ ָאטעג

 םיוברעדעצ לואש
 1942 -- עשרַאו ָאטעג

 ארדיפ דוד בקעי
 1942 --- ץיוועינרעקס

 חקבר עמולב
 קַאנרעטסַאּפ

 1942 -- ץיוועינרעקס

 ןַאמלעז לחר הכלמ
 1942 -- ץיוועינרעקס

 ארדיפ הנח
 ץיוועינרעיקס

 םיובנירג האל
 ץיוועינרעיקס

 ארדיפ לדוי
 קסיזדַארג

 ץירבאק השמ
 1942 ענאריזָא

 ץירבאק האל
 1942 ענאריזָא

 47 טייז -- ךשמה



 ץירבַאק --- ךשמה

 ןהָאק עשאמ
 (עטַאמ .בעג)

 ךעלַאק (אוויא) הווח
 (ןַאמטעגוט .בעג)

 ןָאק רתסא ןוא ףסוי
 (ןַאמכָאר .בעג)
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 רעטסעווש

 רעדורב

 רעדורב

 רעטסעווש

 .רעטָאפ

 רעטומ

 רעטסעווש

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעדורב

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעדורב

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטָאפ

 רעטסעווש

 ץירבאק לחר
 1942 ענאריזָא

 טוגאק הילדג
 1942 עקנילבערט

 טוגאק ףסוי
 1942 עקנילבערט

 טוגאק לדניירב
 1942 עקנילבערט

 עטַאמ ףסוי עּפיל
 ָאטעג רעװעשרַאװ

 עטַאמ טעמורפ
 ָאטעג רעװעשרַאװ

 ןהאק הקבר
 ַָאטעג רעוועשראוו

 עטַאמ לוולעוו
 ָאטעג רעוועשראוז

 עטַאמ לחר
 ָאטעג רעװעשרַאוו

 עטאמ ילתפנ
 ָאטעג רעװעשרַאװ

 קחצי םהרבא
 ןַאמטעגוט
 ןאמטעגוט לטיג

 ןַאמטעגוט השמ

 ןַאמטעגוט לטָאמ

 ןַאמטעגוט הנח

 ןַאמטעגוט לחר

 ןָאק השמ
 1943 ,עשרַאװ

 ןָאק עקטיא
 1943 ,םָאדַאר

 48 טייז --- ךשמה



 ןָאק -- ךשמה

 ץרַאק אניגער ןוא לקנַאי
 (גָאטיירּפ .בעג)

 טרעפּפוק אווע ןוא סירָאמ
 (גרעבנעטלַא .בעג)
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 רעטָאפ

 רעטומ

 רעגָאװש

 רעטסעווש

 עטַאט

 עמַאמ

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 עטַאט

 עמַאמ

 עטַאט

 עמַאמ

 רעדורב

 רעדורב

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעדורב

 רעטעפ

 ןַאמכָאר רעזַאל
 1943 ,עשרַאװ

 ןַאמכָאר עטלא

 1943 ,עשרַאװ

 קַאבעװצ לטָאמ

 זירַאּפ ןופ טריטרָאּפעד

 רעגַאל ןיא ןעמוקעגמוא

 קַאבעווצ הייח

 זירַאּפ ןופ טריטרָאּפעד

 רעגַאל ןיא ןעמוקעגמוא

 ץרַאק יכדרמ

 ץרַאק הכסי

 ץרָאק עקטיא
 ץרַאק עינארג

 גָאטיירפ קחצי

 גָאטיײרפ לדניירק
 טנַאקַאבמוא טרָא-םוקמוא

 גרעבנעטלַא השמ בקעי
 עשרַאװ ָאטעג --- 1

 גרעבנעטלַא עדיירפ
 קענַאדיײימ

 גרעבנעטלַא םַארבא
 קענַאדיײימ

 - גרעבנעטלַא קעינעה
 קענַאדיײימ

 עשוהי לאומש
 : | קענַאדיײמ

 גרעבנעטלַא אשזור
 קענַאדיײמ

 גרעבנעטלַא שויניּפ
 עשרַאװ ָאטעג

 רעטסַאנק ןַאמרעה
 החּפשמ ןוא

 עשרַאוו ןיא



 סעלייק לריצ ןוא ץרעה
 - (גרעבדלָאג .בעג)
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 רעטומ

 רעטָאפ

 רעטעפ

 עמומ

 סרעטעפ

 סרעטעפ

 סרעטעפ

 סרעטעפ

 סרעטעפ

 סרעטעפ

 סרעטעפ

 רעדורב

 רעטומ

 רעטָאפ

 רעטכָאט

 ןוז

 רעטכָאט

 ןוז

 רעטכָאט

 רעטכָאט

 ךוז

 ןיוועל עשוהי תב הקבר
 1945 קָאטסילַאיב ןיא ,טשעג

 ןועמש 'רב םירפא
 סעלייק

 1943 ָאטעג רעשטיטאימעס

 ןיוועל ףלָאװ
 1943 ,לדאּפ ווָאלָאקָאס

 ןיוועל עּפיצ
 1943 .לדאּפ ווָאלָאקָאס

 עקניכ
 1943 .,לדאּפ ווָאלָאקָאס

 עקצרעה

 1943 ,לדָאּפ ווָאלָאקָאס

 ענייש

 1943 ,לדאּפ ווָאלָאקָאס

 יכדרמ
 1943 ,לדאּפ ווָאלָאקָאס

 עשאר
 1942 ,לדאּפ ווָאלָאקָאס

 לחר
 1942 .לדאּפ ווָאלָאקָאס

 לקנאי
 1943 .לדאּפ ווָאלָאקָאס

 סעלייק ץעשוהי
 1966 לָאערטנָאמ ןיא .טשעג

 דניקסיז עשאווד

 גרעבדלָאג
 1943 עקנילבערט

 -ךלָאג רעדנַאסקעלַא
 גרעב

 1943 עקנילבערט



 קילורק עבָאט ןוא םייח
 (קינרעיװ .בעג) |

 שטיוואר ךלמ

 ַאלָאל ןוא םהרבא
 (טוגאק .בעג) דלעפנעזָאר

 עטַאט

 עמַאמ

 עמומ

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעטסעפ

 עמומ

 עמַאמ

 עטַאט

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעדורב

 רעדורב

 קינרעיװ בייל בקעי
 קסוטלוּפ ָאטעג

 קינרעיװ האל

 קסוטלוּפ ָאטעג

 ןַאמרעש הקבר
 עשרַאװ ָאטעג

 קילורק רעטלַא
 עשרַאװ ָאטעג

 קילורק הייח

 עגַארּפ-עשרַאװ

 קינרעיוװ השמ

 לעמָאג

 קינרעיװ הרש
 : לעמָאג

 רענגרעב עדניה

 עירָאטַאמערק-ץעשזלעב

-- 1942 - 

 רענגרעב םירפא
 1929 ,םידער ,ןברָאטשעג

 טוגאק לארשי
 1942 עקנילבערט

 טוגאק םירמ

 1942 עקנילבערט

 דלעפנעזָאר דוד

 1942 עקנילבערט

 דלעפנעזַאר לטיג
 1942 עקנילבערט

 דלעפנעזָאר יכדרמ

 1942 עקנילבערט

 דלעפנעזָאר השמ
 1942 עקנילבערט



 גרעבנעטָאר לשנא

 גרעבנעטַאר רתסא
 דלעפנייש ךענעה ןוא
 (רעדורב ןוא רעטסעווש)

 יורפ ןוא ןײטשטָאר היעשי
 (ןייטשרוב .בעג)
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 רעטָאפ

 רעטומ

 רעטסעווש

 רעדורב

 עמומ

 עמומ

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעדורב

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעטעפ

 עמומ

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעגָאװש

 גרעבנעטָאר בקעי
 גרעבנעטָאר עדיירפ
 קענַאדיײמ ןיא 2

 גרעבנעטָאר הרש
 קענַאדיימ ןיא 2

 גרעבנעטָאר ןרהא

 דנַאלסור ןיא 1

 החּפשמ ןוא עקירג לחר
 עשרַאװ ָאטעג ןיא 2

 ןַאמרעה עדיירפ
 עשרַאװ ָאטעג ןיא 3

 דלעפנייש בקעי
 עשרַאװ ָאטעג 3

 דלעפנייש לטיג
 עשרַאװ ָאטעג 3

 דלעפנייש השמ םהרבא
 עשרַאװ ָאטעג 3

 דלעפנייש םייח לארשי
 דנַאלסור ןיא 3

 דלעפנייש הרובד
 עשרַאו ָאטעג 3

 דלעפנייש םולש
 עשרַאוו ָאטעג 3

 ןאחיוכ עלייב
 עשרַאװ ָאטעג 3

 ןייטשטאר לדוי
 עשרַאװ ָאטעג

 ןייטשטאר לטיג

 עשרַאװ ָאטעג

 ןייטשרוב ךענעה

 עשרַאװ ָאטעג

 . 52 טייז -- ךשמה



 ןײטשטָאר --- ךשמה

 ןאמזייר אווע
 (רעלבואט .בעג)

 רעטכיר לאומש
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 רעטסעווש

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעטסעווש

 רעדורב

 רעדורב

 סניזוק

 עטַאט

 עמַאמ

 רעטסעווש

 רעדורב

 םיבורק

 םיבורק

 ןייטשרוב אלעפ
 עשרַאװ ָאטעג

 ןייטשרוב לאומש
 עשרַאו ָאטעג

 ןייטשרוב הרופצ
 עשרַאװ ָאטעג

 רעלבואט בקעי
 עשרַאװ ָאטעג

 רעלבואט אדליה

 קינלעימכ גנולדיזסיוא

 רעלבואט עמָאלאס
 קסישזאקס

 רעלבואט ץַאנגיא
 עשרַאו ָאטעג

 רעלבואט רוטרַא
 עשרַאוו ָאטעג

 ץַאק עילימַאפ
 עשרַאװ ָאטעג

 רעטכיר יכדרמ
 1943 עשרַאװ

 רעטכיר לחר
 1943 עשרַאװ

 הנח
 1943 עשרַאװ

 לדנעמ
 1943 עשרַאװ

 החּפשמ ןוא קרעט לדוי
 1943 עשרַאװ

 החּפשמ ןוא ןאק הילדג
 1943 עשרַאװ



 קָאש דוד

 ןַאמציװש םהרבא
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 רעטָאפ

 רעטומ

 עדייז

 עבָאב |

 רעטסעווש

 ןיזוק |

 רעטסעווש

 רעטסעווש

 רעטעפ

 רעטעפ

 ןיווק

 עגיזוק

 ןיזוק

 דניירפ

 קָאש לסָאי
 עשרַאװ ןיא ןברָאטשעג

 קָאש עכַאד
 לָאערטנָאמ ןיא ןברָאטשעג

 קָאש יבאז
 ןואטסינסארק

 קָאש הרש-הייח
 וואטסינסארק

 קָאש הרש הייח
 עשרַאוװ

 קָאש לשרעהו
 עשרַאו ןיא ןעמוקעגמוא

 ןַאמציװש רתסא הייח
 1943 עשרַאוװ

 שטיװָאנַאמלעז הקבר
 1942 עשרַאוװ

 יקסניזזאר ןועמש
 החּפשמ ןוא

 ןישולַאק

 ןַאמנייש םהרבא
 החּפשמ ןוא

 ןישולאק

 ןַאמציװש ףלָאװ בקעי
 החּפשמ ןוא

 יקצעיווָאזאמ-קסנימ

 רענישזדנעלָאה לחר
 (לצרָאוװניײפ)

 עשרַאװ

 לצרָאװנייפ לאיזחי
 עשרַאוװ

 ץישּפיל שובייל
 ָאװָאנָאיגעל-ענָאלבַאי ןיא



 יכדרמ םהרבא
 רענידלוש ילאמ ןוא

 ןאמרעדיינש אינעג

 (קערויוו .בעג)

 ןַאמרעדיינש לאוי
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 רעטָאפ

 רעטומ

 רעטסעווש

 רעדורב

 רענידלוש לווייפ
 1941 עשרַאוז

 רענידלוש עבאט רתסא
 1943 --- ץיוושיוא

 רענידלוש עלעבָאד
 טנַאקַאבמוא טרָא-םוקמוא

 רענידלוש לארשי
 1941 עשרַאװ ןיא

 בייל שרעה ילַאמ ןופ רעטָאפ

 רעטָאפ

 רעטומ

 טנַאקַאבמוא טרָא-םוקמוא

 קערויוו לשרעה
 1943 עשרַאוװ

 קערויוו האל לחר
 1943 עשרַאװ

 ןַאמטוג רעטלַא ןַאמ רעטשרע ןיימ

 רעדורב

 רעדורב

 .רעדורב

 רעטָאפ

 רעטומ

 1945 עשרַאװ

 קערויוו םייח
 1943 עשרַאװ

 קערויוו םענינ
 1943 עשרַאוװ

 קערויוו ריאמ
 1943 עשרַאוװ

 ןַאמרעדיײנש השמ
 1943 עשרַאוװ

 ןַאמרעדיײנש הנח
 1943 עשרַאוו

 -רעביירש עלעה יורפ עטשרע ןיימ

 רעטסעווש

 ןַאמרעדיײנש
 1943 ץיוושיוא

 ןייבשיפ עשטייל
 1943 קָאטסילַאיב

 55 טייז --- ךשמה



 ןַאמרעדיײנש --- ךשמה

 ןַאמרעדיײנש קחצי

 רעטכעש רתסא
 (רעיש .בעג)
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 רעגָאװש

 רעטסעווש

 רעגָאװש

 עטַאט

 עמַאמ

 רעדורב

 רעטסעווש

 רעדורב

 עדייז

 רעטָאפ

 רעטומ

 רעדורב

 רעדורב

 רעטסעווש

 ןייבשיפ (קעדע) עילע
 1943 קָאטסילאיב

 רעגנעוו עלעטיג

 רעדניק ןוא
 1942 ץיוושיוא

 רעגנעוו ףסוי
 1943 ץיוושיוא

 ןַאמרעדיײנש שובייל
 ָאטעג ןיא

 ןַאמרעדיײנש עביל
 ָאטעג ןיא

 ןאמרעדיינש רזעילא

 ָאטעג ןיא

 ןַאמרעדיײנש לחר
 ָאטעג ןיא

 ןַאמרעדיײנש ןרהא
 ָאטעג ןיא

 רעיש לדנעמ
 1943 קענַאדיײמ

 רעיש עילע לאומש
 1942 עקנילבערט

 רעיש עלעבַאט

 1942 עקנילבערט

 רעיש קחצי
 1943 קענַאדיימ

 רעיש המלש
 1943 קענַאדיימ

 רעיש עדיירפ

 1942 עקנילבערט



 לעגיּפש לחר עמַאמ לעגיּפש עקייח ןוא ךורב
 עשרַאװ ָאטעג (אקסווָאטַאכלעב .בעג)

 לעגיּפש ריאמ לאיחי עטַאט

 עשרַאװ ָאטעג

 לעגיּפש הרש רעטסעווש
 עשרַאװ ָאטעג

 לעגיּפש הייח רעטסעווש
 עשרַאװ ָאטעג |

 לעגיּפש לרעב רעדורב
 עשרַאװ ָאטעג

 ןַאמטּפױה לדנימ עקייח ןופ עמַאמ
 1944 ץנַאס-יינ ָאטעג

 הכרב יורפ טנארק השמ

 עקנימ רעטכָאט

 סנַאנדרָא המלש ןוז

 רעשזדָאל ןופ טקישעגסױרַא
 1944 ָאטעג

 גרעבנעזַאר לבייל רעטָאפ גרעבנעזָאר םהרבא

 גרעבנעזַאר רתסא רעטומ עגייפ ןוא לאכימ
 גרעבנעזָאר לארש רעדורב (ךארטשנעזָאר .בעג) : : גרעבנעזַאר

 גרעבנעזַאר המלש רעדורב
 ָאטעג רעוועשראוו ןיא עלא

 ךארטשנעזָאר לוולעוו רעטָאפ
 דנאלסור ןיא ןימוקעגמוא

 ךארטשנעזאר הקבר רעטומ
 עדאנאק ןיא ןברָאטשעג

 .י
" 

 רעפ קעי ןיא טנָאמרעד אברַאפ וויטוקעזק

 | לָאערטנָאמ ןיא ןברָאטשעג דילגטימ םענעעװ ןיא ןדיי רעװעשרַאװ ןופ-
 1962 רָאאןיא 220 רעד ןופ לַאערטנַאמ

 עוויט " :

 טאטע
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